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_______________________________________________________________ 

 

En debatt har förts under de senaste åren kring hur det kommer sig att 

Sveriges skolbarn visar brister i kunskaper i matematik i internationella tester 

som PISA och TIMSS. Forskning visar att förmågan att subtrahera är svårare 

för elever att erövra, jämfört med förmågan att addera. Detta är en 

intervjustudie som bygger på analys av 42 elevtest och nio påföljande 

intervjuer med elever i årskurs två. Studien undersöker vilka de kritiska 

aspekterna är då barn i årskurs två lär subtraktion med hjälp av skriftliga 

räknemetoder. Resultatet visar fyra kritiska aspekter som elever behöver 

urskilja för att lära subtraktion med skriftliga räknemetoder. Dessa kritiska 

aspekter är: att urskilja samband mellan siffror och mängder, att urskilja 

samband mellan operationella tecken och räknesätt, att urskilja att 

turordningen på talen påverkar summan samt att urskilja skillnaden mellan en 

bild som dekoration och som strategi för subtraktion. Didaktiska 

implikationer från studien är att lärare bör bedriva undervisning så att 

eleverna får möjlighet att urskilja de olika matematiska symbolerna som 

meningsbärare, relationen mellan talens ordning i den skrivna uppgiften och 

ordningen på hur talen ska dras ifrån varandra i subtraktionsräkning, att 

subtraktion är en matematisk aktivitet som är likadan varje gång samt att det 

är endast de ingående talen som varierar och slutligen hur bilden kan 

användas för att genomföra problemlösning. 

________________________________________________________________	  
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1. Inledning 
Matematikundervisningen i den svenska skolan har under de senaste åren 

debatterats flitigt. De sjunkande resultaten i internationella tester som PISA och 

TIMSS har skapat debatt kring varför svenska elevers kunskaper i matematik har 

sjunkit och hur man ska vända denna trend. I både Skolinspektionens 

kvalitetsgranskning (2012) och Giotas (2013) forskningsöversikt påtalas hur 

undervisningen i matematik i allt för hög grad bedrivs genom individuellt enskilt 

arbete. Matematikundervisningen bör utvecklas, menar de, för att i högre grad 

innehålla arbetsätt som skapar tillfällen för samtal och gemensam reflektion.	  

Elever i lågstadieåldern är när det gäller det matematiska lärandet i en process av 

att lära sig behärska det matematiska språket. Det matematiska språket står i 

kontrast till elevens vardagsspråk och eleven behöver erövra förmågan att göra 

övergång (conversion) mellan sitt vardagliga språk och matematikens 

uttrycksformer (Riesbäck, 2008). Elever i lågstadieåldern har börjat använda 

matematiska symboler och de är ofta bekanta med både additions- och 

subtraktionstecken. De känner till siffrornas symboler och är kanske även 

bekanta med likhetstecknets innebörd (Häggblom, 2000). En del elever har av 

olika skäl redan tidigare erövrat en förmåga att förstå och använda matematikens 

symbolspråk, genom att de hört och deltagit i matematiska resonemang. De kan 

också ha mött matematiska symboler genom exempelvis spel och lekar i hemmet 

eller i förskolan (Sterner & Lundberg, 2009). Men i mötet med den formella 

matematiken – i övergången från praktiska exempel till formella skriftliga 

uttryck – stöter en del elever på svårigheter. Framför allt börjar detta märkas 

under det andra skolåret. Under de följande skolåren har differensen mellan 

elevers kunskaper visat sig öka allt mer. Om eleven exempelvis brister i 

förståelse för positionssystemet och talenheters namn utgör detta en risk för att 

eleven, trots att hon uppfattat en uppgift korrekt, ändå inte kan lösa den. Små 

skrivfel blir för eleven svåra identifiera och detta kan vara en orsak till att vissa 

elever upplever textuppgifter som svåra eller tråkiga (Häggblom, 2000).   	  
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Denna studie undersöker vad som är kritiskt för att eleverna ska kunna använda 

skriftliga räknemetoder när de räknar subtraktion. Genom studien hoppas jag 

kunna bidra med kunskap kring hur lärare kan bedriva undervisning på ett 

framgångsrikt sätt. 	  

	  

Marton och Tsui (2004) beskriver teorier kring lärandeobjekt och visar hur ett 

lärandeobjekt definieras av ett antal kritiska aspekter som är nödvändiga att 

urskilja för att kunna lära något. Lärandeobjekt är alltid något, det vill säga; 

lärande sker inte i ett allmänt tillstånd av lärande, utan i förhållande till en 

specifik kunskap. Lärandeobjektet för denna studie är subtraktionsräkning inom 

talområdet 0-20 där eleven använder skriftliga räknemetoder. Studien söker svar 

på vilka kritiska aspekter elever behöver urskilja för att kunna lära detta. 

Bakgrunden till val av lärandeobjekt är att jag som lärare i de lägre skolåren har 

upplevt att det ibland är svårt för eleverna när de ska börja använda skriftliga 

räknemetoder. Jag har i undervisningen mött elever som visar förståelse för både 

räknesätt och antalsuppfattning när vi använder muntliga räknemetoder, men 

som sedan har svårt att överföra dessa kunskaper till skriftliga räknemetoder. Jag 

ser en risk att jag som lärare uppfattar dessa elever som svaga eller som att de 

har svårt att förstå matematikens innehåll. Ahlberg (1994) menar att det finns en 

avgörande skillnad i synsättet att se elever som är matematikbegåvade eller ej 

och mellan att som lärare undersöka huruvida elever har utskiljt vissa avgörande 

aspekter av lärandeinnehållet. För mig har Ahlbergs tankar gett en synvända och 

det har skapat frågor hon hos mig kring hur jag ska utveckla min undervisning 

om skriftliga räknemetoder så att eleverna utvecklar förståelse för området.	  
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2. Syfte och frågeställning 
I mitt arbete som lärare har jag uppmärksammat att elever ibland visar förståelse 

för både matematiska tecken och subtraktion i vardagsanknutna uppgifter som 

genomförs laborativ och muntligt. I övergången till att använda skriftliga 

räknemetoder blir vissa elever osäkra och detta har gjort mig fundersam, då jag 

inte förstått vad de inte har uppfattat i undervisningen. Min studie knyter an till 

forskning kring den första och andra ordningens språk. Studien syftar till att 

bidra med kunskap kring hur elever i årskurs 2 uppfattar subtraktionsinnehåll i 

problemlösningsuppgifter och hur de tolkar ett subtraktionsproblem med 

skriftliga räknemetoder. Detta innebär att eleven använder bilder och/eller 

matematiska symboler. 	  

 

Frågeställningen är:	  

Vilka är de kritiska aspekterna för att elever i årskurs 2 ska kunna beräkna 

subtraktion med skriftliga räknemetoder? 	  
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3. Bakgrund 
Den följande litteraturöversikten har sammanställts under förarbetet till studien. 

Till en början gjordes sökningar först i sökmotorn google scholar på ord som 

”subtraktionsbegreppet” och ”subtraktion yngre elever”. Genom dessa 

sökningar hittade jag litteratur av varierande vetenskaplig kvalitet, framför allt 

magisteruppsatser och C-uppsatser. Med dessa som utgångspunkt kunde jag 

söka mig bakåt till litteratur från deras litteraturlistor och fann då litteratur både 

från Sverige och internationellt. Litteratur som jag blev intresserad av sökte jag 

sedan efter i Primo (högskolebibliotekens söktjänst) där jag hittade både böcker 

jag kunde låna, samt vetenskapliga artiklar som jag kunde hämta på nätet. Då 

begrepp eller annat dök upp som jag inte kände till gjorde jag successivt nya 

sökningar på samma sätt. Litteraturen jag fann är grunden för den bakgrund jag 

här nedan presenterar. 	  

	  

Jag inleder med en kort sammanfattning av vad det innebär att som elev ha 

matematiksvårigheter, då det är dessa elever som speciellt fokuseras i denna 

studie. Därefter följer en genomgång av litteratur kring hur elever förstår 

matematiskt innehåll. Jag avslutar med litteratur som beskriver den teoretiska 

inramningen med centrala begrepp som variationsteori, lärandeobjekt och 

kritiska aspekter.	  

3.1	  Symptom	  på	  matematiksvårigheter	  
I Olof Magnes (1994) Medelsta-undersökning påvisas vanliga symptom hos 

elever med matematiksvårigheter. Han menar att man kan söka inom vissa 

kategorier av beteenden för att känna igen en elev med matematiksvårigheter i 

undervisningen. Elever med matematiksvårigheter kännetecknas exempelvis av 

att de snabbt ger upp, att de ängsligt litar på lärarens initiativ och auktoritära 

hjälp. Det är också vanligt att de analyserar problemets innehåll ofullständigt 

eller från felaktig utgångspunkt, att de biter sig fast vid en lösningsvariant, också 

om den förefaller vara en onyttig återvändsgränd och att de avstår från att 

kontrollera lösningen, t.ex. genom rimlighetsskattning. Magne (1994) nämner i 

sin genomgång fler kriterier man kan observera i undervisningen som jag inte tar 
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upp här, då denna studie inte berör dem. Jag har inspirerats av dessa kriterier i 

min planering av denna studie och det är elever med svårigheter av denna 

karaktär som jag särkillt har intresserat mig för i genomförandet av denna studie. 

3.2	  Matematik	  som	  språk	  
Språket har en central roll i elevens matematiska begreppsbildning. Om man ser 

på matematik ur ett språkligt perspektiv blir det tydligt att det matematiska 

språket inte är det samma som det vardagliga. Det matematiska språket har en 

mängd olika praxis som gäller specifikt för talat och skrivet matematiskt språk. 

Läraren behöver ha kunskap om praxis, för att kunna vara medveten om 

huruvida eleven behärskar det eller ej (Sterner & Lundberg, 2002). Höines 

(2008) beskriver hur elevens matematiska språk kan kategoriseras in i två 

ordningar; första och andra. När eleven använder första ordningens språk 

uttrycker hon sig spontant med det vardagliga språket för att berätta eller 

beskriva ett matematiskt innehåll. Språket av första ordningen kännetecknas av 

att det är välbekant för eleven och inte behöver följas av reflektion för att kunna 

tolkas. För elever i skolåldern kan exempelvis bilder i vissa fall räknas in i första 

ordningens språk, men för andra som inte är lika välbekanta med dessa 

kommunikationsformer är det ett språk av andra ordningen. När det gäller 

elever i de yngre skolåren är det vanligt att eleven använder skriven text som ett 

andra ordningens språk. Till den andra ordningens språk hör också det 

matematiska språket, både det talade och det skrivna, som eleven kan använda 

men behöver reflektera kring för att kunna förstå på ett djupare plan. Höines 

(2008) jämför detta med när man lär ett andra språk, då man hela tiden gör en 

översättning till sitt förstaspråk för att kunna förstå. Tankeprocessen blir mer 

avancerad och det tar längre tid då eleven använder andra ordningens språk. Om 

eleven ska lösa mer komplicerade problem och dessutom behöver göra det på 

andra ordningens språk, blir operationen mer komplicerad. Undervisning i 

matematik behöver därför ägna stor vikt vid att eleven tillägnar sig 

matematikens symboler och uttryck till första ordningens språk. Riesbäck 

(2008) instämmer i detta och beskriver i sin forskning hur viktigt det är att 

elever kan göra övergång mellan sitt vardagliga språk och matematikens 

specifika språk (conversion). Ahlberg (1994) påpekar att kommunikationsbrister 
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mellan lärare och elev kan göra att läraren tolkar elevens språk av andra 

ordningen som att eleven inte kan tänka logiskt. Hon visar att elever använder 

matematik i en mängd olika sammanhang utanför skolan där de använder egna 

fungerande metoder och uttryckssätt. Om inte de informella kunskaperna hos 

eleven tillvaratas i skolans matematikundervisning, riskerar det leda till att 

eleven överger fungerande metoder för formella metoder de saknar förståelse 

för. Ahlberg (1994) ger exempel på när elever avstår från att rita som stöd i 

räkningen för att de uppfattat att läraren sagt att de inte ska kladda i böckerna. 

Genom att eleven får utveckla förmågan att använda bilden som ett verktyg för 

lärande i matematiken kan de skapa förståelse för det matematiska sammanhang 

som problemet befinner sig i. Det matematiska språket är också ett skriftspråk 

(Ahlberg, 2000). Eleven behöver tillskriva de matematiska symbolerna en 

meningsfull innebörd för att kunna använda dem för att förstå matematiska 

beräkningar. Ahlberg (1994) visar att elever i nioårsåldern fortfarande kan 

uppvisa brister i förståelsen av de matematiska symbolernas innebörd och 

funktion.	  

3.3	  Elevers	  matematiska	  förståelse	  	  
För att kunna använda de matematiska symboler som eleven erövrar kunskap 

om i undervisningen behöver hon eller han även utveckla en matematisk 

förståelse för allmänna matematiska principer. Begreppet matematiska principer 

kan definieras som allmänna regler eller regelbundenheter som uppträder inom 

ett matematiskt område. Kunskaper om de matematiska principer som gäller 

inom aritmetiken är avgörande för att kunna behärska området (LeFevre, Smith-

Chant, Fast, Skwarchuk, Sargla & Arnup, 2006). 

	  

För att se vilken matematisk förståelse eleven har erövrat kan man dela upp 

förståelsen i två delar; operationell förståelse som innebär att eleven är 

medveten om regler för räkning samt strukturell förståelse som innebär att 

eleven har kunskap om hur de olika matematiska reglerna kan användas för att 

lösa problem (Le Fevre m.fl. 2006). Häggblom (2000) visar att elever i årskurs 

två har erövrat viss operationell förståelse vad gäller de vanligaste matematiska 

symbolerna. Många elever förstår symboler som siffror och additions- samt 
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subtraktionstecknet. Många av dessa elever har erövrat denna kunskap redan 

innan de började skolan. Men när de ska använda siffror och symboler i skolans 

matematikundervisning blir glappet för stort mellan den praktiska kunskap 

eleven besitter och den formella skriftliga matematiken de möter i 

undervisningen. Detta kan innebära att eleven har svårt att utveckla strukturell 

förståelse inom ett specifikt område, exempelvis subtraktion.	  

	  

Unenge, Sandahl, & Wyndhamn (1994) menar att den traditionella 

matematikundervisningen har haft som praxis att tidigt introducera och använda 

operationella tecken. Detta innebär att vissa elever som har svårt att använda 

matematikens skriftspråk på ett korrekt sätt uppfattas som att de ”inte kan” eller 

har matematiksvårigheter. Därför är det viktigt att läraren inte introducerar 

symboler för tidigt i undervisningen utan att de först har säkerställt att eleven 

har förståelse för innehållet. En alltför tidig introducering av symboler kan 

innebära att eleven hindras från att utveckla sin förståelse av till exempel 

talraden (Unenge m.fl. 1994). 	  

 

Höines (2008) menar att när eleven börjar utveckla förmågan att subtrahera sker 

det oftast genom den enklaste sortens subtraktion:	  

1. Jag har ett antal. Jag tar bort något. Jag tar reda på vad som finns kvar. 	  

Men subtraktion kan också vara en fråga om skillnad mellan mängder.	  

2. Jag har ett antal. Hur många fattas det till ett större antal? 	  

 

Höines (2008) visar hur det är vanligt att eleven endast använder den första 

modellen i subtraktion, den är ofta enklare att förstå till en början. Om inte 

förståelsen utvidgas till att även omfatta den andra modellen blir inte elevens 

förmåga till subtraktion fullständig och eleven kommer att uppleva räkning med 

subtraktion som svårt eller gåtfullt, då det fungerar ibland med inte alltid. Fuson 

(1992) delar istället in förmågan att subtrahera i tre olika kategorier: minskning 

och jämförelse och utjämning. 	  

1. Minskning - en mängd dras bort från en annan mängd. Exempelvis: 

Jag har fem kakor. Jag äter två. Hur många finns kvar? 	  
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2: Jämförelse - två fasta mängder jämförs med varandra. Exempelvis: 

Jag har fem kakor. Anna har tre kakor. Hur många fler kakor har jag än 

Anna?	  

3. Utjämning - en samverkan mellan minskning och utjämning. 

Exempelvis: Jag fem kakor. Anna har tre kakor. Hur många kakor 

behöver jag äta upp för att ha lika många som Anna? 	  

 

Neuman (1989) påtalar även hon hur viktigt det är att eleven inte fastnar i vad 

hon kallar taborttänkandet (jmf punkt 1 hos både Höines och Fuson,). Barn som 

endast använder denna metod klarar sig då de räknar med mindre tal, men får 

svårt vid räkning med större tal. Elevens behöver utveckla vad Neuman kallar 

differenstänkande som kan jämföras med punkt 2 hos Höines och punkt 2 och 3 

hos Fuson. 	  

 

McIntosh (2009) visar på hur eleven behöver förstå samband mellan addition 

och subtraktion för att kunna göra uträkning i vardagen. Han ger ett exempel; 

Jag klipper bort 37 centimerat från ett band som är 41 centimeter, hur mycket 

band är det kvar?(s.63). Han menar att även om uppgiften är formad som en 

subtraktionsuppgift, kan man likaväl lösa den med hjälp av addition, genom att 

räkna upp från 37 till 41. Genom att se sambandet mellan addition och 

subtraktion kan uppgiften lösas på ett enklare sätt än om eleven är fast i ett fast 

strukturtänkande där alla subtraktioner löses på samma sätt. Han menar att 

eleverna behöver uppmuntras att vara flexibla i valet av räknemetoder, för att 

göra dem medvetna om hur de genom att analysera ett problem kan hitta 

kreativa lösningsmodeller istället för att följa inlärda regler. 

	  

3.4	  Matematisk	  kompetens	  
I matematikdidaktisk litteratur har olika forskare strävat efter att sammanfatta 

vad det innebär att ha matematisk kompetens. Kilpatrick, Swafford & Findell  

(2001) sammanfattar med att presentera fem kategorier. Enligt honom består 

matematisk kompetens av begreppslig kompetens som innebär att kunna se 

samband och att förstå hur du använder matematiska begrepp i olika situationer, 
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procedurkunnande som innebär att eleven kan använda formella regler för 

räkneoperationer, strategisk kompetens som innebär at eleven kan formulera och 

lösa problem, logiskt resonemang samt produktivt förhållningssätt som innebär 

att eleven förstår hur matematik har ett värde i samhället. 	  

 

Efter Kilpatrick m.fl. (2001) har flera andra forskare gjort liknande definitioner. 

I engelskspråkig litteratur om matematisk kompetens förekommer två 

grundläggande begrepp: numeracy vilket är förmågan att skriva och läsa tal och 

estimation vilket är förmågan att uppfatta tal som olika storheter och kunna 

använda dem i praktiska situationer (Unenge m.fl., 1994). Det innebär att eleven 

kan använda de matematiska kunskaperna i ett vardagligt sammanhang, inte 

bara komma fram till det rätta svaret. Unenge m.fl. (1994) utvidgar denna 

beskrivning med fem förmågor som han menar sammanfattar ett begrepp som 

de kallar matematisk klokskap. Kännetecknande för begreppet matematisk 

klokskap är att den fokuserar på processen mer än innehållet vilket innebär att 

det är förmågan att kritiskt granska och reflektera som är kärnan i begreppet. De 

fem förmågorna beskrivs som: 	  

a) Kommunikationsförmåga med ett matematiskt språk, 

b) Problemhanteringsförmåga, 

c) Rimlighetsbedömningsförmåga, 

d) Förmåga att kritiskt granska och följa matematiska resonemang, 

e) Tolkningsförmåga av matematiska symboler. 

3.5	  Variationsteori,	  kritiska	  aspekter	  och	  lärandeobjekt	  
Variationsteorin utgår från att lärande sker genom att eleven utskiljer aspekter 

av ett lärandeobjekt genom variation av aspekter. Lärande är således alltid 

frågan om lärande av något. Marton (2005) benämner detta något som 

lärandeobjektet för lektionen. Variationsteorin innebär att lärande sker genom 

att eleven erbjuds möjlighet att erfara lärandeobjektet på ett nytt sätt genom att 

erfara objektet genom variation. Marton & Booth (2011) beskriver hur vi alla till 

en början ser världen utan kontraster, eftersom vi inte lärt oss att urskilja 

specifika aspekter av vår omvärld. Detta kallas för den naturliga attityden och 

det innebär att vi inte kan ifrågasätta det vi inte har urskilt. Motsatsen till den 
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naturliga attityden är således urskiljandet av aspekter av ett lärandeobjekt 

(Marton, 2005).	  

Vi skulle inte kunna se det ”grönas grönhet” eller förstå begreppet 
färg om vi levde i en värld där allt hade samma gröna färg. Vi skulle 
inte kunna känna lycka om vi var lika lyckliga hela tiden. Vi skulle 
inte kunna uppfatta vad som särskiljer ett visst vin från andra viner 
om det var det första glas vin vi drack. Vi skulle bara kunna särskilja 
vin från andra drycker som vi tidigare smakat. Att dricka ett första 
glas vin och därefter alltid dricka samma vin är, ur denna speciella 
synvinkel, samma sak (s. 108, Marton, 2005).  

Vad innebär det då att urskilja något? Marton (2005) menar att det finns 

aspekter av ett innehåll som är avgörande för om eleven ska kunna lära det som 

är önskat i situationen. Dessa aspekter av innehållet kallas kritiska. För att 

eleven ska kunna lära behöver hon alltså urskilja dessa kritiska aspekter, för att 

upptäcka nya dimensioner av det hon ska lära. Det är således genom urskiljande 

av kritiska aspekter som lärande sker, menar Marton (2005). 

För att på ett djupare plan förstå urskiljande av aspekter kan man studera hur 

urskiljande av aspekter kan ske på olika sätt. Detta beskriver Marton & Tsui 

(2004) genom fyra mönster av variation som de menar är grunden för hur 

lärande sker. De fyra mönstren är: 1. kontrast, 2. generalisering, 3. separation 

och 4. fusion.  

1. I kontrast sker lärande genom att något framstår genom att man jämför det 

med något annat som kontrasterar. För att uppfatta vad “tre” är, behöver du se 

att det inte är “två” eller “fyra”.  

2. Om variationsmönstret istället utgår från generalisering sker lärandet genom 

att en aspekt hålls invariant, exempelvis talet ”tre”, men andra aspekter varierar; 

tre äpplen, tre apor eller tre böcker.  

3. I separation visar man vad något är genom att låta enbart just detta variera, 

medan alla övriga aspekter är konstanta. Marton & Tsui (2004) beskriver hur 

förståelsen för hur en bolls tyngd påverkar hur långt man kan kasta den lärs 

genom att kasta bollar med olika tyngd men där alla andra variabler som 

exempelvis sträckan är konstant. När endast bollens tyngd varierar är det just 

hur detta påverkar längden på kastet som kommer att urskiljas.  
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4. Det sista variationsmönstret är fusion. I det verkliga livet är det sällan som 

endast en variabel ändras i taget. Istället är det flera olika aspekter som varierar 

på samma gång. Marton & Tsui (2004) menar att fusionen är nödvändig för att 

utveckla en djupare förståelse av ett lärandeobjekt. Att eleven är medveten om 

hur exempelvis ett rätblock ser ut kan göra att hon också kan urskilja vad som 

skiljer det från en kub och på så sätt lära att urskilja kritiska aspekter för kuben.  

 

Grundprincipen inom variationsteorin är således att lärande alltid är riktat mot 

ett specifikt lärandeobjekt (Runesson, 1999). I denna studie är lärandeobjektet 

att lösa subtraktionsuppgifter med skriftliga räknemetoder. 	  

	  

Maunula, Magnusson & Echevarria (2011) påtalar hur okunskap hos lärare om 

det variationsteoretiska synsättet på att lära kan innebära att läraren bedriver 

undervisning på ett ineffektivt sätt. Om läraren ser att en elev inte förstår ska 

hon inte ge eleven mer och mer av samma arbete då detta inte hjälper eleven att 

utskilja nya aspekter av det som hon eller han ska lära. Istället behöver läraren 

visa på variationer hos lärandeobjektet på ett sätt som gör att skillnader 

framträder. Marton & Tsui (2004) visar att läraren för att kunna undervisa om 

ett specifikt innehåll behöver vara medveten om vad det innebär att kunna just 

detta. Undervisning har enligt deras teori ett direkt innehåll som motsvaras av 

det innehåll som läraren planerar att eleven ska lära. För att kunna lära detta 

behöver eleven utveckla en eller flera förmågor. Det direkta lärandeobjektet är 

det specifika innehållet för lektionen, medan det indirekta lärandeobjektet är de 

förmågor som eleven behöver utveckla för att kunna lära detta. Exempelvis 

behöver en elev som ska lära sig lösa ett matematiskt problem utveckla 

förmågan att reflektera, använda räknemetoder, tänka logiskt med mera. Canobi 

(2009) anknyter Marton & Tsui (2004) och visar i sin forskning hur elever 

behöver variationer för att utveckla förståelsen för matematiska principer. 

Genom att elever får se felaktiga lösningar och om de diskuterar och analyserar 

dem kan de utveckla sin förståelse för en princip, exempelvis likhetstecknets 

innebörd, medan de elever som istället endast har fått se korrekta lösningar inte 

ökar sin förståelse för innebörden av likhetstecknet.  
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Marton & Tsui (2004) beskriver också hur lektionens genomförande består av 

tre delar som är sammanflätade och som var för sig påverkar vad eleven 

kommer att lära; det avsedda, det iscensatta och det erfarna lärandeobjektet. Det 

avsedda innehållet är det som läraren avser att eleven ska lära på lektionen. Det 

iscensatta innehållet är det innehåll som verkligen erbjuds i undervisningen 

genom att eleven urskiljer olika aspekter. Det erfarna innehållet är det som 

eleven faktiskt har lärt efter lektionen. 	  
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4. Metod 

4.1	  Att	  forska	  i	  den	  egna	  praktiken	  
Siegler & Hiebart (1999) har i forskning identifierat två strategier som används 

för att nå skolutveckling på nationell nivå. Den ena strategin är reformer, något 

som använts flitigt i Sverige de senaste åren. Den andra strategin är lärarägt 

utvecklingsarbete, där skolutveckling sker lokalt och underifrån. Författarna 

beskriver ett framgångsrikt exempel med så kallade Lesson studies som sedan 

många år är vanliga i Japan. I en rapport från OECD (2000) påtalas hur 

utbildningsområdet i Sverige inte har någon utvecklad förmåga att själv och 

inifrån utveckla den egna verksamheten. Det saknas prövande och undersökande 

traditioner, istället präglas verksamheten av stark tro och säkerhet till fasta 

metoder. Carlgren (2011) betonar att utbildningssektorn behöver utveckla ett 

eget forskningsbaserat arbetssätt. Hon menar att skolan behöver mångfaldiga sin 

forskning, men att den även behöver utveckla ett prövande och sökande synsätt 

som i sin tur ökar såväl intresset som förståelsen för ett forskande arbetssätt. 

Forskning inom det pedagogiska området skiljer sig från den medicinska och 

den tekniska forskningen på så vis att man i de två sistnämnda formerna forskar 

kring mekaniska samband, medan man i den pedagogiska forskningen forskar 

kring möjliga samband – vad kan påverka lärandeobjektet för eleven. Läraren 

behöver genom sin forskning söka svar på vad som kan möjliggöra lärande för 

eleven och hur läraren ska organisera sin undervisning för att uppnå detta.  

4.2	  Urval	  
Studien genomfördes på en skola i Sverige som ligger i en medelstor kommun. 

Skolan har sammanlagt cirka 500 elever från åk F-9. Studien genomfördes i en 

årskurs två där jag arbetade när jag genomförde studien. Årskursen hade 42 

elever som var åtta eller nio år. 15 av eleverna var flickor. Det inledande urvalet 

gjordes utifrån bekvämlighetsprincipen, vilket innebar att studien genomfördes i 

den klass som jag undervisade vid tillfället för studien (Trost, 2010).  	  
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4.3	  Genomförande	  
Datainsamlingen skedde i två steg. Steg ett skedde genom ett elevtest bestående 

av fyra frågor som alla elever i gruppen med 42 elever besvarade. Frågorna som 

användes hade jag konstruerat utifrån de olika lösningsmodeller som enligt 

Fuson (1992) är möjliga att använda i subtraktionsräkning. Uppgifterna var 

anpassade för att eleverna skulle ha möjlighet att använda olika 

lösningsmodeller i de olika uppgifterna. Frågorna som eleverna fick på testet 

var:  

	  

1. Helena har bakat 34 bullar. Hon bjuder 22 elever på varsin bulle. 

Hur många bullar blir det sedan över?  

2. 14 elever hjälper Helena att städa i klassrummet. Tre av eleverna 

smiter iväg. Hur många är kvar och städar?  

3. Elin och Martina dukar för fest på fritids. Elin dukar till 16 barn. 

Martina dukar till 4 färre. Hur många barn har Martina dukat till? 

4. Kerstin gör sommarlovskort till sina 19 elever. När hon är klar 

upptäcker hon att det är tre kort för lite. Hur många kort har Kerstin 

gjort? 

 

Som svar på varje fråga ombads eleverna att dels rita en bild av problemet som 

svar och dels skriva ner det med hjälp av mattespråk (siffror och matematiska 

tecken). Då studien syftade till att förstå elevernas uppfattningar för att kunna 

urskilja och identifiera kritiska aspekter var det viktigt att eleverna gavs flera 

olika sätt att uttrycka sig. Därför gjordes valet att låta eleverna både rita och 

skriva på mattespråk. Förhoppningen var att eleverna då skulle använda sig av 

sitt språk i första ordningen (Höines, 2008) och på så sätt kunna kommunicera 

på bästa sätt. De elever som ville fick hjälp med att läsa frågorna och de fick 

även begrepp förklarade för sig om de bad om det. Framför allt var det 

begreppet ”färre” som flera barn fick förklaring till. Testen genomfördes i 

smågrupper om 6-8 elever och varje elev fick cirka 60 minuter på sig för att 

svara på frågorna. 	  
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4.4	  Forskningsetik	  
Vid intervjuer som ska användas för att skriva vetenskapliga texter är det viktigt 

att forskaren tar hänsyn till de etiska regler som ska säkerställa integriteten för 

de som medverkar i studien. Under datainsamlingen till denna studie har jag 

tagit hänsyn till de etiska principer som Vetenskapsrådet (2007) lyfter. 

Informationskravet och samtyckeskravet har tillgodosetts via ett brev som 

sändes hem till elevernas föräldrar (bilaga 1) samt de individuella samtal jag 

hade med varje elev inför intervjuerna. Konfidalitetskravet har säkerställts via 

fingerade namn i följande text, men också genom att inspelningar av 

intervjuerna samt transkriberingarna av desamma hålls avskilda och har bara 

lyssnats på och lästs av mig. Nyttjandekravet är tillgodosett genom att denna 

studie syftar till att utveckla mina kunskaper om faktorer som är viktiga för mig 

i min fortsatta utveckling som pedagog, liksom de kan komma andra lärare till 

nytta då de undervisar om subtraktionsräkning med skriftliga räknemetoder.	  

4.5	  Analys	  
I en första analys kategoriserades elevernas svar i 3 nivåer som inspirerats av 

Ahlberg (1996). Nivåerna gjordes preciserade för både bilden och mattespråket 

och bedömdes separat. Nivåerna var: 

	  

nivå 1 bild: ritar ingen bild som svar på problemet eller gör en 

"illustration", det vill säga en dekorativ bild som från en bilderbok.	  

nivå 1 mattespråk: skriver inget eller skriver fel med både siffror och 

tecken	  

nivå 2 bild: gör bilder med innehåll från uppgiften, utan att ha koppling 

till antal	  

nivå 2 mattespråk: använder rätt siffror eller räknesätt	  

nivå 3 bild: gör bild med innehåll som visar tankegången	  

nivå 3 mattespråk: korrekt mattespråk	  

	  

En matris gjordes där eleverna tilldelades samma poäng som den nivå av 

problemet de ansågs representera. Poängsättningen var så utformad att den inte 

tog hänsyn till huruvida eleven hade räknat rätt, då detta inte var i fokus för 
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studien. Istället visade poängsättningen vilka elever som inte hade utvecklat 

förmågan att uttrycka problemen genom antingen bilder eller mattespråk eller 

hade svårighet med både och. Utifrån poängen valdes sedan 11 elever ut till 

fortsatta intervjuer. Detta var elever som hade fått låga poäng på testet och 

vilket kunde innebära att de hade svårigheter att kommunicera skriftligt med 

antingen bild eller tecken alternativt både och. Alla elever som deltog i studien 

hade på förhand fått tillstånd av vårdnadshavare att delta. De elever som deltog i 

intervjun hade även personligen samtyckt till att delta i denna. Två elever 

sorterades i detta stadium bort, beroende på deras individuella situation. 

Sammanlagt intervjuade jag 9 elever vars intervjuer tillsammans med hela 

elevgruppens test utgör empirin för min studie. 

	  

Under intervjun som genomfördes av mig fick eleverna se sitt test igen. I en 

semistrukturerad intervju samtalade vi kring hur han eller hon svarat. Det 

innebär att jag utgick från ett fåtal grundfrågor som sedan följdes upp utifrån de 

svar som eleverna gav (Trost, 2010). Frågorna som användes var: 

	  

1. Vad är det som händer i det här problemet? 

2. Om du skulle förklara hur man ska lösa detta för någon som är 6 år, 

hur skulle du förklara då? 

Jag följde sedan upp med förtydligande frågor; "varför" "förklara en 

gång till" "hur kommer det sig" "har jag förstått dig rätt när du säger..." 

 

Intervjuerna som tog 10-15 minuter per elev genomfördes i ett grupprum vid 

sidan av klassrummet och filmades med hjälp av en Ipad som stod uppställd på 

bordet där vi satt. På detta sätt minskades elevernas fokus på att vara filmade, då 

ingen höll i kameran. Eleven kunde också genom Ipaden se hur det som 

filmades såg ut under tidens som intervjun fortlöpte. På detta sätt kunde eleven 

uppleva kontroll över filmningsprocessen.  

	  

De filmade intervjuerna transkriberades och analyserades i ett första steg 

parallellt. Samtidigt som jag transkriberade intervjuerna letade jag efter aspekter 

som eleverna urskiljde eller inte urskiljde. Mina spontana reflektioner skrevs 
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ned då de dök upp. Efter att alla intervjuer transkriberats jämfördes de 

reflektioner som gjorts under transkriberingsprocessen och dessa sammanföll då 

i ett antal kategorier som kunde beskriva de kritiska aspekter som eleverna hade 

uppvisat. Utifrån de kategorier som framkommit söktes sedan ytterligare bevis i 

de skriftiga test som eleverna gjort tidigare i studien. Studiens resultat är således 

en sammanvägd analys av både elevernas skriftliga test och de efterföljande 

intervjuerna. 	  
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5. Resultat 
I resultatet redovisas vilka de kritiska aspekterna är hur elever tolkar 

subtraktionsproblem med skriftliga räknemetoder.  De kritiska aspekter som 

framkommit kan användas av lärare i både planering, genomförande och 

utvärdering/bedömning av undervisning om subtraktion.  

	  

Studien visar att följande aspekter är kritiska då eleverna i studien lär 

subtraktion med skriftliga räknemetoder: 

	  

a) att urskilja samband mellan siffror och mängder 

b) att urskilja samband mellan operationella tecken och räknesätt 

c) att urskilja att turordningen på talen påverkar summan 

d) att urskilja skillnaden mellan en bild som dekoration och som 

strategi för subtraktion 

5.1	  Att	  urskilja	  samband	  mellan	  siffror	  och	  mängder	  

Doris visar att hon inte urskiljer att siffrorna har en fast betydelse som symboler. 

Hon har urskiljt att de visar mängd, men menar att mängden kan variera. 

Läraren och Doris samtalar om problemet med sommarkorten som är för få. 

Doris har ritat en fungerande bild med 19 kort och har sedan strukit över tre kort 

och hon vet att det blir tre kort kvar. Men när hon ska förklara hur detta skulle 

formuleras med matematiska tecken blir det svårt: 

	  

Utdrag	  1	  

1. Läraren: Om man tänker att du skulle skriva detta som i en 

mattebok.  Du fick bara använda siffror och tecken?	  

2. Doris: Då skulle jag kunna använda ettor. Och då kunde jag stryka 

tre ettor och sen skriver man hur många som finns kvar.  Eller så 

kunde man använda vilka siffror som helst. Fast det skulle kanske 

inte vara så bra att använda dubbelt, att använda både en etta och 

en trea. Då blir det rörigt.	  
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Tolkningen är att Doris urskiljer att siffran 3 kan symbolisera ett kort. Siffran 

har ingen egen innebörd som hon ser det, utan den är en symbol som kan laddas 

med olika innebörd beroende på kontexten. 	  

 	  

Doris tillvägagångssätt att lösa problemen ger tolkningen att det är en kritisk 

aspekt att eleven urskiljer att varje siffra står för en fast mängd som inte kan 

variera. Den kritiska aspekten utgörs av förmågan att koppla en viss mängd till 

en fast symbol, siffran 3 står alltid för tre saker, 3 gånger etc. Att siffran står för 

en fast mängd innebär också att den kan symbolisera något som inte syns för 

blotta ögat, utan endast i tankevärlden. Eleven behöver alltså kunna tänka på en 

abstrakt nivå för att kunna utskilja denna kritiska aspekt.	  

5.2	  Att	  urskilja	  samband	  mellan	  operationella	  tecken	  och	  räknesätt	  
Anna visar en annan typ av missuppfattning då hon inte urskiljer sambandet 

mellan de olika räknetecknen och den aktivitet som de symboliserar. När hon 

löser sina uppgifter använder hon divisionstecknet, fast hon sedan genomför 

subtraktion. 	  

Utdrag	  2	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

 

 

I samtalet efteråt berättar hon att hon använt räknesättet subtraktion.	  

 

Utdrag	  3	  

1. Läraren: Just det. För om jag skulle skriva det här räknesättet, för 

du har ju räknat helt rätt här, då skulle jag ju ha använt ett annat 

tecken här. Kan du tänka ett annat tecken som skulle kunna funka?	  



	   23	  

2. Anna: Minus.	  

3. Läraren: Varför skulle det vara minus tänker du?	  

4. Anna: För att minus är… man tar bort.	  

5. Läraren: Mmm, just det. De har du alldeles rätt i. Men du valde 

ändå det här tecknet?	  

6. Anna: Mmm, det valde jag på sista sidan också. 

	  

Anna visar i sitt resonemang att hon inte urskiljer hur hon kan använda den 

matematiska symbolen för subtraktion för att beskriva händelsen i berättelsen. 

Här kan likheten mellan divisionstecknet och subtraktionstecknet påverka 

svårigheten att använda symbolen på rätt sätt. Anna behöver urskilja hur 

placeringen av strecket påverkar vilket räknesätt som ska användas i 

uträkningen.  

	  

I samtalet med Doris förs samtal om hur man kan göra för att skriva ner en 

räknehändelse med siffror och symboler. Doris visar i sitt svar att hon inte 

urskiljer hur de matematiska symbolerna kan uttrycka subtraktionen som sker i 

berättelsen. Hon föreslår helt enkelt att man skriver siffrorna under de meningar 

som beskriver de olika delarna i händelsen. 

	  

Utdrag	  4	  

1. Läraren: Men om du skulle skriva det här på mattespråk, om du 

bara fick använda siffror och symboler, skulle du kunna skriva det 

här på något sätt, det du har gjort här?	  

2. Doris: Man kan ju skriva både med bokstäver och med siffror. Om 

man skriver med både och. Man kan ju skriva såhär många bullar 

var det över och såhär många bullar åt dom upp.	  

3. Läraren: Om man bara fick använda siffror och tecken då?	  

4. Doris: Då kunde man göra såhär att man tog så här många bullar 

som de har ätit och så många bullar som är där.	  

5. Läraren: Att man skrev dem på två ställen då?	  

6. Doris: Ja.	  
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Utifrån Annas och Doris resonemang i intervjuerna drar jag slutsatsen att det är 

en kritisk aspekt att uppfatta hur den matematiska symbolen för subtraktion visar 

på ett konkret räknesätt som ska användas.	  

5.3	  Att	  urskilja	  att	  turordningen	  på	  talen	  påverkar	  summan	  

I problemet med bullarna har Erik ritat 32 bullar och har sedan strukit över de 

bullar som är uppätna. Genom bilden kan han lösa problemet. Men när han ska 

förklara hur han har gjort uppger han att han räknar ”22-34” och noterar inte 

orimligheten i detta. Erik urskiljer inte vikten av att talen skrivs i en viss ordning 

för att signalera hur den matematiska aktiviteten ska genomföras. Han urskiljer 

endast att talen som ingår ska vara med och att symbolen minus-tecknet visar att 

han tar bort. På rad 6 och rad 13 upprepar Erik den omvända subtraktionen som 

han oavsiktligt utrycker. På rad 6 räknar han 34-22, men säger 22-34. På rad 13 

räknar han 5-1, men säger 1-5. 

 

Utdrag	  5	  

1. Läraren: Sen har du skrivit här ”jag har 34 bullar och tog bort 22 

bullar och då blir det 12”. Kan du förklara för mig, hur visste du 

att det blir tolv? 

2. Erik: Jag bara räknade ut det. 

3. Läraren: Kan du förklara hur du räknade? 

4. Erik: Jag bara räknade minus 

5. Läraren: Vilka tal använde du, hur gjorde du? 

6. Erik: Jag tog 22-34. 

7. Läraren: Sen fick du? 

8. Erik: 12. 

9. (...) 

10. Läraren: Om du skulle förklara för Gösta i förskoleklassen, hur 

skulle du förklara för honom? 

11. Erik: Att han skulle räkna minus. 

12. Läraren: Om han inte visste vad minus var då? 
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13. Erik: Då skulle jag förklara minus. Att om man har 1 och minus 5 

då tar man bort fem. 

	  

Tolkningen utifrån detta samtal med Erik är att det är en kritisk aspekt att 

eleven uppfattar relationen mellan talens ordning i den skrivna uppgiften och 

ordningen på hur talen ska dras ifrån varandra. Den kritiska aspekten innebär 

att eleven förstår att dra ifrån i samma ordning varje gång och att det är 

betydelsefullt för resultatet hur de tal som används placeras i förhållande till 

varandra när de skrivs. Eleven behöver då även urskilja skillnaden mellan 

addition, där ordningen på talen är oviktig, och subtraktion, där talen inbördes 

ordning är avgörande för resultatet.	  

5.4	   Att	   urskilja	   skillnaden	   mellan	   en	   bild	   som	   dekoration	   och	   som	  

strategi	  för	  subtraktion	  

Iris använder inte siffror för att visa antal, men kan beskriva det i form av bilder 

som hon försöker dölja för läraren. Hon ritar i marginalerna och säger som 

förklaring till vad hon ritat att hon glömde suddgummit (underförstått som att 

hon annars hade suddat bort det innan någon såg). Hon ser inte att det är räkning 

hon gör, utan verkar uppfatta det som hon har ritat som fusk som ska gömmas 

för att ingen ska se. I exemplet med bullarna har hon påbörjat en bild med ett 

streck för varje bulle. Hon har kommit fram till rätt svar, vilket visar att hon vet 

att hon ska ta bort och hur många.  

 

Utdrag	  6	  
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Maria har gjort bilder till alla sina uppgifter, men de har ingen koppling till 

mängder. De är fina dekorationer till händelserna, som en illustration till en 

berättelse.	  

Utdrag	  7	  	   	   	   	  

	  

 

I samtalet med Maria blir hon tveksam till varför hon har skrivit som hon har 

gjort i svaret. Hon söker inte stöd i bilden som flera av de andra gjort utan 

inväntar lärarens hjälp.  

	  

Utdrag	  8	  

1. Maria: Mmm, jag var inte så säker på den här uppgiften.	  

2. Läraren: Mm, men det är faktiskt alldeles rätt.	  

3. Maria: Är det?	  

4. Läraren: Ja, men jag undrar hur du gjorde när du kom fram till 

det?	  

5. Maria: Ja, jag räknade bakåt.	  
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6. Läraren: Du räknade bakåt där?	  

7. Maria: Ja och framåt lite.	  

Albin skriver inga siffror eller matematiska tecken i sitt test. Han ritar istället 

långa banor av ringar som symboliserar mängderna i problemen. För varje del i 

berättelsen ritar han nya ringar som uttrycker det som händer. På så vis mister 

bilden sin roll som strategi för att genomföra subtraktionen, då bilden istället ger 

intryck av att mängden hela tiden ökar. 

 

Utdrag	  9	  

	  

	  

	  

	  

Albin använder heller inte bilden som verktyg för subtraktionen. I intervjun 

berättar han att de istället är så att han använder fingrarna till att räkna. Men 
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strategin med uppräkning är inte alltid så lätt att använda när talen blir större. 

Det visar sig också för Albin som under räkningens gång blir osäker på var han 

är. Mitt i uppräkningen hoppar han nio steg framåt till nästa tiotal.  

	  

Utdrag	  10	  

1. Läraren: Kan du visa mig en gång hur du gör när du räknar så 

mycket minus?	  

2. Albin: Ja, man kan säga 20 minus 10 då (visar med fingrarna och 

räknar baklänges).	  

3. Läraren: Just det. Då räknar du bara neråt där. Men när du hade 

34, för du har ju inte alls så många fingrar. Hur gjorde du då?	  

4. Albin: Mmm, jag använder fingrar, jag kommer ihåg det i huvudet 

hur mycket jag ska ha.	  

5. Läraren: Visa en gång, hur gör du då? Visa när du räknar från 34 

och tar bort 22.	  

6. Albin: Jag gör såhär: (räknar bakåt med fingrarna från 34 till 22) 

21…nej, 22. Ja och sen så kommer jag ihåg det i huvudet. Om jag 

gör om det: 23,22,21, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22. Då kommer 

jag ihåg det att det blir tolv. För då har jag tänkt att det är tio, sen 

har jag en, sen har jag två här. Då bara kommer det, jag vet att det 

är tolv. Till exempel om jag har tio och det kommer upp fyra fingrar 

till, då vet jag att det är 14.	  

	  

Både Iris, Maria och Albin visar att de inte har urskiljt bilden som verktyg och 

stöd för den egna tankeprocessen. Det är alltså en kritisk aspekt för eleven att 

hon eller han lär sig urskilja hur bilder kan konservera deras tankar och att de 

kan använda dem som stöd för att kunna lösa problem, men även för att i 

efterhand kunna återberätta vad de gjort.	  
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6. Diskussion 
Denna studie har sökt svar på frågan om vilka de kritiska aspekter är som elever 

i årskurs 2 behöver urskilja för att kunna genomföra subtraktion med skriftliga 

räknemetoder. Detta har lett till ett resultat som visar hur elever behöver möta 

en undervisning som låter dem urskilja de olika aspekter som jag har presenterat 

ovan. I resultatdiskussionen nedan lyfter jag ett antal aspekter som jag funnit 

vara extra intressanta utifrån det resultat som framkommit i studien. I 

metoddiskussionen för jag bland annat en diskussion kring hur mitt resultat kan 

tolkas i relation till större studier, exempelvis Learning Studies, inom området 

och om hur man kan se på resultat som kommer av skolnära forskning 

genomförda i den egna verksamheten.  

6.1	  Resultatdiskussion	  
När jag som forskande lärare fått tillfälle att studera mina egna elevers förmåga 

inom området subtraktion har det blivit tydligt att de svårigheter eleverna i 

gruppen har uppvisat har haft samband på olika vis med deras förmåga att göra 

kopplingar mellan skriftspråk och det egna tänkandet. Eleverna har visat att de i 

vissa fall inte använder ett första ordningens språk (Höines, 2008) och att detta 

kan innebära att de får svårt att återberätta vad de gjort i tidigare uträkningar. 

Det är i övergången mellan den första och den andra ordningens språk som jag 

har kunnat identifiera de kritiska aspekter som gör att eleverna kan utveckla 

förmågan att använda skriftliga räknemetoder när hon/han löser 

subtraktionsproblem. Det är en verklig utmaning för lärare att kunna se varje 

individ, avläsa hur hans eller hennes matematiska språk är utvecklat och även se 

hur varje elev förstår och tolkar de många symboler och siffror som det 

matematiska språket är uppbyggt av. Elever som inte har utvecklat det 

matematiska språket till att bli ett språk i första ordningen (Höines, 2008) hade 

svårigheter att förklara subtraktionsprocessen i intervjusituationen. Studien visar 

här överensstämmelse med Ahlberg (1994) som visar hur elever kan ha 

svårigheter att tolka siffror och bilder. Någon elev hade inte urskilt att varje 

siffra står för en mängd som inte förändras och flera elever hade problem med 

att förstå symboliken i subtraktionstecknet respektive divisionstecknet och även 
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positionssystemet. En av eleverna kunde under intervjun se skillnader mellan 

division och subtraktion genom det samtal vi hade tillsammans. Då kunde de 

upptäcka varför de olika tecknen har olika innebörd, trots att de är lika till 

utseendet. Här blir det tydligt hur viktigt det är att elever får möjlighet att se och 

uppleva skillnader för att kunna urskilja vad som är kännetecknande för de olika 

matematiska tecknen (jmf Canobi; 2009).  

Flera olika forskare har arbetat med att klargöra vari svårigheter som elever 

upplever i matematikundervisningen kan ha för orsak. Canobi (2009), Kilpatrick 

m.fl. (2001) och Unenge m.fl. (1994) visar hur eleven inte endast behöver kunna 

genomföra beräkningar, utan även kunna använda beräkningarna i verkliga 

situationer utanför skolmatematiken. Unenge m.fl. (1994) benämner och 

preciserar vad han kallar elevers matematiska klokskap. Detta är en allmänt 

hållen klokskap som baseras på olika förmågor inom området som förmåga att 

kommunicera, tolka och reflektera. I denna studie står detta i relation till hur 

variationsteoretiker menar att det är innehållet i det som ska läras som är centralt 

för eleven (Marton & Tsui, 2004). Det är intressant att lägga märke till att den 

matematiska klokskapen hos individen då blir i situationen avhängig av vilket 

innehåll som behandlas i just den aktuella lektionen. Variationsteorin har därför 

ett viktigt budskap till lärare, att fokusera på ett precist innehåll för att skapa 

förutsättningar för alla elever att urskilja aspekter av detta och på så vis lära det 

som önskas. Genom detta lämnar läraren definitivt ”flumskolan” och genomför 

istället undervisning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.  

 	  

I bakgrunden lyfter jag begreppen operationell och strukturell förståelse 

(Canobi, 2009). Eleverna i denna studie visar hur de i vissa fall har utvecklat 

den operationella förståelsen för subtraktionsräkning med skriftliga 

räknemetoder. Det innebär att de kan lösa en uppgift, men de saknar fortfarande 

den strukturella förståelsen som behövs för att kunna redogöra för var de gör 

och för att kunna överföra räkneoperationen till en annan situation. Detta 

stämmer också väl överens med tidigare forskning inom området, som bland 

annat har behandlat skillnader för elever då de löser problem i vardagen jämfört 



	   31	  

med när de löser problem i matematikundervisningen. (jmf Ahlberg;1995,  

Lundberg & Sterner; 2002).  

	  

Överrensstämmelse med tidigare forskning gäller även elever som i studien 

visar brister i förmågan till numeracy, alltså att skriva och hantera siffror för att 

uttrycka mängder (jmf Unenge m.fl., 1994, Ahlberg, 1995). Här finns till 

exempel Doris som är osäker på antals-konservation och Erik som skriver 22-34 

utan att reagera på orimligheten i detta visar också svårigheter som hör samman 

med detta begrepp. Både Doris och Erik använder de matematiska symbolerna 

som ett andra ordningens språk där de hela tiden behöver stanna för att fundera 

och tolka varje siffra och symbol. Detta innebär att det blir svårt för eleverna att 

bedöma om svaret kan vara rimligt, eftersom innebörden av de tal de hanterar är 

otydliga för dem genom att de inte symboliserar en känd mängd för eleven. För 

några elever i studien verkar också de egna bilderna tolkas med ett språk av 

andra ordningen. Även där bilden har tydlig struktur och är helt korrekt, kan 

eleven misstolka den genom att räkna samma sak flera gånger, eller genom att 

hoppa över vissa delar av bilden. Att läraren lägger stor vikt vid att använda 

bilder för problemlösning i tidiga år är viktigt för att eleverna ska utveckla 

förmågan att använda dem för att räkna. 

	  

En grundläggande förmåga för att kunna anses besitta matematisk kunskap är att 

eleven är förtrogen med olika matematiska begrepp (jmf Kilpatrick m.fl., 2001). 

Doris visar hur hon uppfattat att siffran 3 kan symbolisera ett av sommarkorten i 

uppgiften. Hon har uppfattat att man kan ladda siffran med olika betydelse 

beroende på kontext och har inte förstått symboliken i denna. Anna som 

använder divisionstecknet, trots att hon egentligen vet att det finns ett annat 

tecken som visar den räkneoperation hon har gjort visar samma typ av 

missuppfattning (jmf Magne, 1997).  

	  

Att kunna föra och följa matematiska resonemang är en av de förmågor 

läroplanen (Lgr-11) avser att eleven ska utveckla. Iris har svårt att muntligt 

utveckla hur hon har arbetat när hon gjorde testet. Hon har inte frågat om vad 

orden ”färre” betyder, trots att hon inte vet innebörden. Hon uttrycker att hon 
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har glömt, vilket kan tyda på att hon inte har orden att förklara eller konkretisera 

de tankar hon har haft. Även Anna har svårt att göra detta. ”Det bankar så in i 

bordet” är hennes förklaring till hur hon tänkt. Avsaknaden av förmågan att 

förklara och följa matematiska resonemang lyfter även Unenge m.fl. (1994) i sin 

forskning. Den oförmåga som Anna och Iris uppvisar innebär att de har svårt att 

uppfatta och lära matematik på samma sätt som de elever som har denna 

förmåga. Här ser jag en överensstämmelse med Magnes (1997) kategorisering 

av hur elevers matematiksvårigheter visar sig. Detta är en aspekt som är viktig 

för läraren att ta hänsyn till för att inte dessa elever ska utveckla 

matematiksvårigheter. Elevers oförmåga att kommunicera matematik, visar i 

denna studie liksom tidigare forskning (jmf Magne, 1997) att de blir överdrivet 

fokuserade på lärarens hjälp och initiativ. Elevens initiativbrist gör att risken för 

lotsning av läraren eller kamraten blir överhängande. För läraren är det en stor 

utmaning att hitta uppgifter och övningar av en karaktär där eleven kan använda 

sitt språk av första ordningen för att lösa dem (jmf Ahlberg, 1995). I annat fall 

riskerar eleven att skapa inlärd hjälplöshet (Svedberg, 2012) genom den 

upplevda känslan av misslyckas gång på gång.	  

Den forskning som finns kring elevers matematiska kompetens (Canobi, 2009; 

Ahlberg, 1994, Höines, 2009) visar att den matematiska kompetensen hos 

eleven kan påverka elevernas förmåga att kommunicera i 

matematikundervisningen. Jag tolkar resultatet i denna studie som att elevens 

kommunikation sker på två plan. Eleverna visar dels en yttre kommunikation 

som sker mellan mig och eleven. Men eleven visar även en inre kommunikation 

när hon/han tänker och försöker tolka det hon/han har skrivit i testet. Min studie 

visar att det finns kopplingar mellan att elever som inte kan kommunicera ett 

matematiskt förlopp med läraren även verkar ha svårt att kommunicera detta 

inom sig själva. Detta kan tolkas utifrån flera olika aspekter. Orsaken till detta 

kan vara att eleven saknar strukturell förståelse (Canobi, 2009), talar det 

matematiska språket av andra ordningen (Höines, 2008) eller att hon/han saknar 

förståelse för de matematiska symboler eller bilden som verktyg (Ahlberg, 

1994). 	  
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6.2	  Metoddiskussion	  
Den metod som använts i studien har haft till ansats att finna ett antal kritiska 

aspekter som lärare behöver ta hänsyn till när de undervisar yngre eleven i 

skriftlig subtraktion. Metoden har tagit sin utgångspunkt i variationsteorin 

(Marton & Tsui, 2004) vilket har inneburit att jag har strävat efter att få syn 

kritiska aspekter för eleven då de lär att genomföra skriftlig subtraktion. Genom 

att metoden för studien kombinerat elevens eget skriftliga arbete med 

efterföljande samtal, har metoden gett kunskaper kring hur elever som skriver 

rätt, ändå kan ha brister i den egna förståelsen för talet de löser. Metoden har 

därför hjälpt mig som forskande lärare att få djupare kunskaper kring vad jag 

behöver fokusera på under det fortsatta arbetet med mina elever. En nackdel 

med studien är att jag endast använt intervju och analys av tester som metod. I 

variationsteoretiska studier använder man ofta Learning Studies, en slags 

lektionscykel, där man successivt provar sig fram till vad som leder till önskat 

lärande hos eleven (Maunula m.fl., 2011). För att få en större generaliserbarhet 

på studien anser jag därför att den med fördel kunde följas upp av en Learning 

studie för att söka svar på om de kritiska aspekter jag funnit är giltiga även för 

elever utanför den aktuella undersökningsgruppen.	  

	  

Ahlbergs (1995) teori om att elevers brister i kommunikation kan tolkas av 

läraren som okunskap bör vägas in i resultatet av denna studie. Det är möjligt att 

elevers oförmåga att kommunicera sitt matematiska tänkande till mig kan lett till 

slutsatser om kritiska aspekter som är osanna. Det faktum att studien till stor del 

överensstämmer med tidigare forskning gör dock att denna risk bör vara mindre. 	  

	  

Risken för att jag som forskande lärare har vägt in annan tidigare kunskap om 

eleven i de tolkningar jag gjort finns och det kan ha påverkat denna studie i 

olika grad. Detta är en av de fallgropar som en forskande lärare bör väga in i de 

resultat som framkommer. Men den kunskap som jag har om mina elever kan 

också ha inneburit att jag på ett djupare plan har kunnat tolka det mina elever 

förmedlat i de samtal vi ha haft. Därför anser jag att det är svårt att avgöra 

huruvida det är fördelarna eller nackdelarna som väger tyngst när det gäller 

detta i genomförandet av studien. 
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6.3	  Didaktiska	  implikationer	  
De didaktiska implikationerna från studien är de kritiska aspekter som 

framkommit i studien. Med hänsyn tagen till att de kanske inte är 

generaliserbara utanför undersökningsgruppen, anser jag att de ändå är 

intressanta för mig när jag undervisar om subtraktion med skriftliga 

räknemetoder genom att jag genom att ta hänsyn till dessa kritiska aspekter kan 

öka kvaliteten i undervisningen. På samma sätt anser jag att även andra lärare 

som tar del av denna studie kan ha nytta av den samma.  

 

I undervisningen kan de kritiska aspekter som framkommit användas för 

planering, genomförande och utvärdering av enskilda lektioner eller 

lektionsserier inom området subtraktion med skriftiga räknemetoder. 

Sammanfattningsvis bör läraren då lägga uppmärksamma: 

● Att eleven urskiljer de olika matematiska symbolerna som 

meningsbärare som talar om hur ett räknesätt ska genomföras 

eller att eleven urskiljer att varje siffra står för en fast mängd 

som inte kan variera.  

● Att eleven urskiljer relationen mellan talens ordning i den 

skrivna uppgiften och ordningen på hur talen ska dras ifrån 

varandra i subtraktionsräkning.  

● Att eleven urskiljer att placeringen på subtraktionstecknet 

mellan de tal som ska subtraheras skiljer sig från 

divisionstecknet som har samma form med som placeras på ett 

annat sätt. 

● Att eleven urskiljer att subtraktion är en matematisk aktivitet som är 

likadan varje gång, det är endast de ingående talen som varierar. 

● Att eleven urskiljer hur bilden kan användas för att problemlösning. 

 

	  

6.4	  Förslag	  till	  vidare	  forskning	  
Det skulle vara av intresse att forska vidare kring elevers inre kommunikation 

för att får veta mer om hur denna sker och hur undervisning kan bidra till att öka 
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den. Jag har inte hittat någon forskning som specifikt undersöker detta och 

därför skulle det vara spännande att forska vidare kring denna aspekt av det 

matematiska språket. 

	  

Denna studie kan med fördel följas av en Learning Study för att öka 

generaliserbarheten utanför den aktuella undersökningsgruppen. Det är möjligt 

att denna studie endast visar några av de kritiska aspekter som elever behöver 

utskilja för att kunna genomföra subtraktion med skriftliga räknemetoder. En 

Learning Study skulle kunna komplettera med ytterligare kritiska aspekter inom 

lärandeobjektet. En Learning Study skulle också visare kunna undersöka hur de 

kritiska aspekter som här framkommit kan användas för att planera, genomföra 

och utvärdera undervisning om lärandeobjektet.	  



	   36	  

	  

Referenslista 
	  

Ahlberg, A. (1994). Barn och matematik. Problemlösning på lågstadiet. 

Studentlitteratur: Lund.	  

	  

Ahlberg, A. (2000). Att se utvecklingsmöjligheter i barns lärande. Wallby, K. 

(red.). Nämnaren TEMA. Matematik från början. Göteborg: NCM.	  

	  

Carlgren, I (2011). Forskning ja, men i vilket syfte och om vad? Om avsaknaden 

och behovet av en ’klinisk’ mellanrumsforskning. EKLUND, S. (red), Lärare 

som praktiker och forskare OM PRAXISNÄRA FORSKNINGSMODELLER 

(s. 64-78). Stockholm: pddesign.	  

	  

Canobi, K. H. (2009). Concept–procedure interactions in children’s addition 

and subtraction. Department of Psychology, University of Melbourne, 

Melbourne, Vic. 3010, Australia. Available online 21 September 2008.	  

	  

Fuson, K. (1992). Research on whole number addition and subtraction. In D.A. 

Grouws (Ed.), Handbook of research on mathematics teaching and learning: A 

project of the National Council of Teachers of Mathematics. (ss. 243-275). New 

York: Macmillan Publishing Company.	  

	  

Giotas, J. (2013). Individualiserad undervisning i skolan - en forskningsöversikt. 

Stockholm: Vetenskapsrådet.	  

	  

Häggblom, L. (2000). Räknespår. Barns matematiska utveckling från 6-15 års 

ålder (Diss).	  Åbo: Åbo Akademis förlag.	  

	  

Höines, M.J. (2008). Matematik som språk. Verksamhetsteoretiska perspektiv. 

Liber AB: Malmö.	  

	  



	   37	  

Kilpatrick, J. Swafford, J. & Findell, B. (Eds.), (2001). Adding it up: helping 

children learn mathematics. Washington, D.C.: National Academy Press.	  

	  

LeFevre, J. Smith-Chant, B. L. Fast, L. Skwarchuk, S. Sargla, E. Arnup, J. S. et 

al (2006). What counts as knowing? The development of conceptual and 

procedural knowledge of counting from kindergarten through Grade 2. Journal 

of Experimental Child Psychology, 93, 285–303.	  

	  

McIntosh, A. (2009). Förstå och använda tal - en handbok. Livréna AB: 

Göteborg.	  

	  

Magne, O. (1994). Medelstamatematik. Hur väl behärskar grundskolans elever 

lärostoffet enligt Lgr 69 och Lgr 80? Pedagogisk-psykologiska problem. 

Rapport nr 539. Institutionen för pedagogik och specialmetodik, 

Lärarhögskolan, Malmö.	  

	  

Marton, F. (2005). Om praxisnära grundforskning. Forskning av denna världen 

II- om teorins roll i praxisnära forskning (s. 105–122). Vetenskapsrådets 

rapportserie. 

	  

Marton, F.  & Tsui, A. B. M. (2004). Classroom Discourse and the Space of 

Learning. Lawrence Erlbaum Associates: Mahwah New Jersey.	  

 

Maunula, T. Magnusson, J. & Echevarria, C. (2011). Learning study – 
undervisning gör skillnad. Studentlitteratur AB: Lund. 
	  

Neuman, D. (1989). Räknefärdighetens rötter. Utbildningsförlaget: Stockholm.	  

	  

OECD (2000).  Knowledge Management in the Learning Society. Centre for 

Educational Research and Innovation.	  

	  

Riesbeck, E. (2008). På tal om matematik – matematiken, vardagen och den 

matematiska	  diskursen(Diss). Linköping: LiUTryck.	  



	   38	  

	  

Runesson, U. (1999). Variationens pedagogik. Skilda sätt att behandla 

matematiskt innehåll. ACTA UNIVERSITATIS GOTHOBURGENSIS: 

Göteborg.	  

	  

Skolinspektionen (2010). Rätten till kunskap. En rapport av hur skolan kan lyfta 

alla	  elever. Stockholm: Skolinspektionen. 

 

Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

2011. Stockholm: Skolverket.	  

	  

Sterner, G. & Lundberg, I. (2002). Läs- och skrivsvårigheter och lärande i 

matematik. Göteborg: NCM. http://ncm.gu.se/node/468 [2014-01-26]	  

	  

Stiegler, J. & Hiebart, J. (1999). The teaching gap. Best ideas from the world’s 

teachers for improving education in the classroom. The Free Press. 

	  

Svedberg, L. (2012). Gruppsykologi. Om grupper, organisationer och 
ledarskap. Lund: Studentlitteratur. 

	  

Unenge, J. Sandahl, A. & Wyndhamn, J. (1994). Lära matematik: om 

grundskolan matematikundervisning. Lund: Studentlitteratur.	  

	  

Trost, J. (2010). Kvalitativa intervjuer. Studentlitteratur: Lund.	  

	  

Vetenskapsrådet (2007). Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Tryck: Elanders Gotab.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	   39	  

Bilaga 1  
	  

	  


