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Sammanfattning 

I flera internationella mätningar har svenska elever visat allt sämre matematikkunskaper 
i relation till elever i andra OECD-länder. En av de förmågor som svenska elever 
presterar sämst i är aritmetik, alltså beräkningar inom de fyra räknesätten (Skolverket 
2008). En genomgång av tidigare forskning gör gällande att eleverna har svårt med 
skriftliga subtraktionsberäkningar. Syftet med studien är att undersöka elevernas 
förståelse av subtraktion vid skriftliga subtraktionsberäkningar. I studien har undersökts 
varför elever gör felberäkningar då de genomför skriftliga beräkningar inom subtraktion 
samt vilka missförstånd som kan ligga bakom dessa fel. Resultatet visar att eleverna i 
denna studie främst beräknar högre tal med standardalgoritmen för subtraktion, och att 
de har tillägnat sig procedurkunskap men saknar förståelse för denna. Eleverna i studien 
visar också bristande förståelse främst för tallinjen och den kommutativa lagen. Detta 
medför att eleverna gör de fel som uppmärksammats i tidigare forskning. Elever som 
presterar sämre vid skriftliga subtraktionsberäkningar i denna studie ger uttryck för 
uppfattningen att en god matematiker räknar fort och klarar att räkna många uppgifter. 
Dessa elever visar också att de har svårt att förstå undervisningens struktur. Detta kan 
också påverka elevernas resultat i studien.  

Nyckelord 

Algoritm, beräkningsstrategier, de fyra räknesätten, procedurkunskap, 
subtraktionsberäkningar.



 

Förord 

Jag vill inledningsvis rikta ett stor tack till den skola där studien genomförts, och de deltagande 

eleverna i studien. Tack även till matematikläraren som generöst delade med sig av lektionstid 

för att studien skulle kunna genomföra. Utan er hjälp hade studien och resultatet inte blivit vad 

det idag är. Jag vill även rikta ett tack till min handledare Sam Paldanius, som under studiens 

gång ställt kluriga och utvecklande frågor som ibland vänt upp och ned på mina tankar, och 

även hjälpt till att lyfta min blick och därmed också höjt uppsatsens kvalitet. Tack även till 

Katarina Swartling Widerström som utvecklat min kunskap om både teorier inom pedagogik 

och vetenskapliga metoder. Slutligen vill jag också visa min tacksamhet gentemot min kritiska 

vän Barbro Modig som med tålamod och noggrannhet läst och kommenterat mitt arbete under 

arbetets gång. 
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1. Inledning 

 ”Svenska elever sämre än någonsin i matematik”, ”Sverige faller i ännu en PISA-

undersökning”, ”Ännu en undersökning visar att svenska elever är sämre än andra 

länders elever i matematik”. Rubrikerna om den svenska matematikundervisningen har 

den senaste tiden varit många, svenska matematikkunskaper är under lupp, och 

diskussionen är het både inom politiken, lärarvärlden och i samhället. I tider då resultat 

från internationella mätningar och larmrapporter om svenska elevers dåliga 

matematikkunskaper är mycket omdiskuterat är det ett område värt att lyftas fram och 

diskuteras ur vetenskaplig synvinkel. 

 

I Skolverkets rapport 398 (2013) framkommer att flera på varandra följande 

internationella studier bekräftat att svenska elevers kunskaper inom matematik sjunker, i 

jämförelse med andra OECD-länders elever. Subtraktion, och beräkningar inom 

subtraktion, är ett av de problemområden som identifierats i en tidigare rapport 

(Skolverket 2008, analysrapport 323). Subtraktion som område har genererat en relativt 

stor mängd studier, där forskare exempelvis tittat närmare på olika beräkningsmetoder 

och vilka fel eleverna gör (t.ex. Beishuizen 1993, Blando, Kelly, Schneider & Sleeman 

1989, Cauley 1988, Fiori & Zaccheri 2005). I flera studier som gjorts har forskarna 

slagit fast att de räknefel som eleverna gör sällan är av tillfällig art, det är sällan slarvfel 

som görs, utan snarare systematiska fel (Blando, Kelly, Schneider & Sleeman 1989, 

Cauley 1988). I Sverige har relativt lite matematikdidaktisk forskning gjorts i allmänhet 

och inom aritmetik i synnerhet (Björkqvist 2003). 2007 gjordes en djupanalys av 

svenska elevers TIMSS-resultat vilket visade att eleverna har svårigheter att klara 

skriftliga subtraktionsberäkningar och att välja lämpliga beräkningsmetoder (Skolverket 

2008).  

 

Eftersom forskning enligt ovan visat att skriftliga beräkningar inom subtraktion 

genererar elever svårigheter, men ingen forskning som jag tagit del av har undersökt 

varför de har dessa svårigheter har intresset i denna studie legat i att fylla denna lucka.  I 
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denna studie har elevers kunskap att hantera och förstå skriftliga beräkningsmetoder 

undersökts. 

 

För att genomföra studien har en hermeneutisk ansats antagits, där förståelse för 

eleverna stått i centrum. Fokus i studien har varit att tolka den kunskap eleverna 

uppvisar och inte uppvisar när det gäller skriftliga subtraktionsberäkningar. Sex elever 

har intervjuats. Eleverna har också fått genomföra två diagnostiska test innehållande 

subtraktionsuppgifter av varierande svårighetsgrad. Intervjuutskrifterna samt 

diagnoserna har utgjort det empiriska material som varit utgångspunkt för mina 

tolkningar.  

 

Studien innefattar vissa specifika matematiska begrepp, förklaringar på dessa återfinns i 

bilaga 1. 
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2. Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka varför elever gör felberäkningar då de genomför 

skriftliga beräkningar inom subtraktion, samt vilka missförstånd som kan ligga bakom 

dessa fel. I denna studie undersöks vidare vilka faktorer som möjligen kan ligga bakom 

elevers bristande förståelse gällande skriftliga subtraktionsberäkningar. Ett övergripande 

syfte med denna studie är att skapa förståelse för hur matematiklärare kan utveckla 

didaktiken i undervisning av skriftliga subtraktionsberäkningar. Frågeställningarna är 

således: 

 

 Vad har en elev förstått respektive inte förstått som inte klarar att göra en 

skriftlig subtraktionsberäkning? 

 Vilka missförstånd kan ligga bakom felaktiga skriftliga 

subtraktionsberäkningar? 

 Vilka tänkbara faktorer kan ligga bakom elevers svårigheter att utföra 

skriftliga subtraktionsberäkningar? 

2.1. Disposition  

Efter dessa två inledande kapitel följer en genomgång av befintliga vetenskapliga 

studier gällande svårigheter som elever uppvisar inom området subtraktionberäkningar, 

samt genomgång av befintliga matematikdidaktiska teorier, i kapitel tre. I fjärde kapitlet 

presenteras den metodologi som använts i studien, hermeneutik. Här presenteras också 

studiens urval, metod, datainsamling och tolkningsförfarande. Resultatet av studien, 

alltså tolkningen av den empiri som samlats in under studien, presenteras därefter i 

kapitel fem. Studiens sjätte kapitel innehåller en diskussion, där studiens resultat ställs i 

relation till tidigare forskning och problemformuleringar i en resultatdiskussion. 

Studiens genomförande diskuteras i en metoddiskussion. Som avslutning i kapitel sju 
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presenteras reflektioner som gjorts utifrån studien samt några förslag på möjliga 

områden för vidare forskning. 
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3. Forskningsgenomgång 

Intresset för subtraktion tycks vara stort, inte bara hos mig och mina kollegor, utan även 

bland forskare. I denna studie har sökning efter litteratur främst skett i databaserna 

ERIC och DIVA. I ett första skede sökte jag inom området subtraktion. Subtraktion som 

forskningsområde har genererat en relativt stor mängd internationella studier. En 

överblick inom området gör gällande att många internationella studier gjorts om 

exempelvis modeller för effektiv undervisning och inlärning (t.ex. Bartek 1997, Chang, 

Lin & Chen 1998, Sun & Zhang 2001). Eftersom området är stort avgränsades 

sökområdet till vetenskapliga artiklar gällande svårigheter med subtraktion. Sökord som 

använts är exempelvis math*, subtraction*, difficult*, disabilit* med flera, och olika 

kombinationer av dessa. Vidare sökning har skett utifrån de referenser som hittats i 

artiklar, avhandlingar och uppsatser. 

 

I svensk matematikdidaktisk litteratur har flera handböcker skrivits som behandlar 

olika beräkningsstrategier för de fyra räknesätten (Bentley 2011, Engvall 2007, Löwing 

2008). Margareta Engvall (2013) hävdar att forskning inom aritmetikundervisning, i 

svensk kontext saknas. Hennes resonemang får stöd av Ove Björkqvist (2003) som 

gjort en forskningsöversikt över matematikdidaktisk forskning inom Sverige, vilken 

visar att det forskats lite inom matematikdidaktik i Sverige i allmänhet och kring 

aritmetik, alltså räknelära, i synnerhet. Detta trots att flera internationella studier visar 

att svenska elever, i relation till andra länders elever, blir allt sämre inom matematik. 

Flera på varandra följande TIMSS-studier respektive PISA-undersökningar visar att 

svenska elever i jämförelse med jämnåriga elever världen över presterar allt sämre 

inom matematik och att de presterar särskilt lågt inom området aritmetik. Resultaten 

har alltså över åren sjunkit för svenska elever i denna jämförelse (Skolverket 2013). 

Arne Engström (2013) lyfte på en föreläsning inom Matematiklyftet frågan om 

resultaten i senaste PISA-undersökningen. Det är, enligt honom, inte helt 

oproblematiskt att konstatera att svenska elever blivit sämre på matematik, eftersom 

PISA-undersökningen visar kunskapsnivåer i jämförelse med andra länder. Inget 

absolut resultat redovisas. Tänkbara scenarion är antingen att svenska elever presterar 
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sämre än tidigare, alternativt att elever i andra länder förbättrat sina kunskaper i 

jämförelse med svenska elever, eller möjligtvis en kombination av dem båda. Vad 

Engström menar är att det är svårt att veta hur det egentligen ligger till med de faktiska 

kunskaperna hos eleverna; och att vi faktiskt inte har någon större vetskap om detta 

heller från annan forskning.  

 

I samband med TIMSS-undersökningen 2007 gjorde matematikdocenten Per-Olof 

Bentley (Skolverket 2008) en djupanalys av elevernas kunskaper, och den visade att det 

området svenska elever presterade sämst inom var taluppfattning och 

beräkningsprocedurer. Sämst prestation framkom då eleverna skulle göra beräkningar 

inom subtraktion där det krävdes växling, se figur 1 nedan: 

 

  

606

10

 811

427

 

Figur 1. Standardalgoritm där det krävs växling.  
 
Eftersom subtraktionen 4-8 ger en negativ differens växlas 10 ental från tiotalet 

närmast till vänster, och beräkningen blir istället 14-8=6. Kvar finns ett tiotal, eftersom 

ett tiotal är bortväxlat till ental. Det ger beräkningen 1-1=0. Till sist beräknas 

hundratalen, 7-1=6 (Löwing 2008).  

 

Eleverna visade också stora problem med att välja lämpliga beräkningsmetoder 

(Skolverket 2008). Även om Skolverkets analys inte är en vetenskaplig studie ger det 

en fingervisning om var svenska elever har störst svårigheter. Jag kommer i nästa 

stycke titta närmare på vad forskningen hittills säger om de misstag som eleverna gör 

inom skriftliga beräkningar gällande subtraktion. 
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3.1. Studier om svårigheter med subtraktion 

Inom ramen för denna studie har ett flertal vetenskapliga artiklar hittats som beskriver 

olika problem elever visar vid skriftliga subtraktionsberäkningar. Studierna är gjorda i 

olika delar av världen. Meindert Beishuizen (1993) har gjort en studie på två olika 

skriftliga räknemetoder som används i Tyskland. Ett av de fel som återkommer är att 

eleverna felaktigt vänder på termerna i subtraktionen, exempelvis 41  som felaktigt 

vänds till  .14 

Ett elevexempel med detta fel är uppgiften 331542  . Eleven har valt att subtrahera 

varje talsort för sig, och sedan adderat ihop differenserna: 

 

a.)  301040 

b.)         Här är det klassiska felet, där eleven felaktigt vänder på termerna. 32552 

c.)  33330 

 

Det är enligt Beishuizen (1993) ett välkänt problem bland elever. Detta lyfter också 

Bentley (2011) fram som ett vanligt förekommande fel hos svenska elever i TIMSS 

2007. Denna typ av fel förekom enligt Bentley i flera olika varianter av uppgifter i 

undersökningen (Skolverket 2008). Bentley i enlighet med Beishuizen (1993) säger att 

detta är ett misstag känt från tidigare internationell forskning.  

 

Ett problem som ligger inom samma fält påvisas av Carla Fiori och Luciana Zaccheri 

(2005) i en studie gjord bland italienska barn i åldrarna 9-12 år. Studien är en 

jämförande studie mellan två olika skriftliga beräkningsmetoder, vilken visar att 

eleverna har som svårast att klara subtraktioner där det krävs växling, se figur 1 ovan. I 

ett tal där differensen blir negativ; där en elev kan tänkas vilja vända på termerna, krävs 

växling. Ett sätt att angripa problemet felaktigt är som Beishuizen (1993) beskriver, att 

vända på termerna. Ett annat fel som kan uppkomma är att själva växlingen sker 

felaktigt, att man gör fel i proceduren. Fiori och Zaccheri (2005) påvisar att båda dessa 

fel förekommer bland eleverna i deras studie, oavsett vilken algoritm som används.  

Dock är resultatet i studien tydligt; eleverna som använder standardalgoritmen, det vill 

säga lodrät uppställningsalgoritm, gör flest fel. De flesta felen handlar om procedurfel, 

det vill säga att eleverna växlar då det är nödvändigt, men gör det på fel sätt. Störst 
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svårighet framkallar subtraktioner där det krävs att man växlar över nollan, exempelvis 

i talet 701-359. Detta tal kräver två växlingar vilket beskrivs i figur 2. 

243

 953

107

1010

 

 

Figur 2. Standardalgoritm som kräver växling över nollan.  

 

 

Eftersom subtraktionen 1-9  i figur 2 ger en negativ differens behöver man växla till sig 

ental. Då talet inte innehåller några tiotal behöver man först växla tio tiotal från 

hundratalet, och därefter växla till sig tio ental från tiotalet. Beräkningen blir nu 11-

9=2. Därefter beräknas tiotalen, där beräkningen nu är 9-5=4, eftersom ett tiotal är 

bortväxlat till ental. Sist beräknas hundratalen, där det nu återstår 6-3=3, eftersom ett 

hundratal är bortväxlat till tiotal (Löwing 2008). 

 

Kathleen Cauley (1988) refererar till flera studier som visar att elevers misstag inom 

standardalgoritmen är systematiska fel och beror på bristande förståelse för 

grundläggande subtraktionsregler, och således inga ”slarvfel” eller tillfälliga fel. I sin 

studie har hon specificerat sig på hur elever löser standardalgoritmer som kräver 

växling. Cauley har fokuserat på att finna samband mellan kunskap i att lösa 

algoritmberäkningar och logisk förståelse för algoritmens uppbyggnad, vilket görs i 

studien. De elever som gör korrekta algoritmberäkningar har också större förståelse för 

algoritmens logiska uppbyggnad, grundläggande subtraktionsregler samt förståelse för 

varför man växlar. 

 

Joakim Samuelsson (2007) använder begreppet procedurkunskap, och med det menar 

han kunskap om matematikens symboler och tecken, att klara att utföra beräknar på 

korrekt sätt och att kunna välja lämplig procedur för olika beräkningar. 

Procedurkunskap handlar vidare enligt Samuelsson om att klara procedurer där man 

inte behöver förståelse, utan bara kunskap om regler man ska följa. Han menar att detta 

är en viktig del av det matematiska kunnandet, men att detta måste kompletteras med 

annan undervisning som fokuserar förståelse. Madeleine Löwing (2008) pratar om 

samma typ av kunnande, som hon hävdar varit vanligt förekommande historiskt sett 
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inom svensk skola. Hon menar att många försöker lösa algoritmer genom att bara lära 

sig att följa regler, men att detta inte är tillräckligt för att kunna använda sig av 

algoritmräkning. Liksom Cauley (1988) menar Löwing att elever som förstår de olika 

delarna i algoritmen och varför de olika stegen utförs, i mycket större utsträckning 

genomför korrekta algoritmberäkningar. ”Den stora fördelen med att behärska en 

algoritm, t.ex. för subtraktion är att man aldrig behöver tänka efter vad man egentligen 

gör. Man förstår vad man gör och räknar automatiskt rätt” (Löwing 2008, s. 126). 

 

I sina studier av elever som genomför subtraktionsberäkningar konstaterar både Cauley 

(1988) och John Blando, Anthony Kelly, Beth Schneider och D Sleeman (1989) att de 

felen eleverna gör sällan är tillfälliga fel. I sin studie av hur elever utför skriftliga 

beräkningar i addition och subtraktion konstaterar även de att elevernas misstag handlar 

om bristande förståelse för den operation de utför. De menar att felen uppstår då 

eleverna lär sig mönster istället för att förstå vad de gör. Det genererar svårigheter 

exempelvis när uppgifter ändras. Engvall (2013) konstaterar också i sin studie att elever 

som ägnar sig åt procedurräkning, det vill säga komma ihåg beräkningsregler på det 

sätt som Blando m.fl. (1989) refererar till, kan ha svårt att utveckla förståelse för 

räkneoperationen. Löwing (2008) hänvisar till Wiggo Kihlbom som påstår att 

procedurräkning leder till att befästa fel snarare än att befästa algoritmen, om eleven 

inte förstått processen helt och fullt.  

 

Cauleys (1988) studie visar också att de elever som har svårt att förstå växlingen också 

uppger att de har svårt att förstå positionssystemet, det vill säga att vissa tal 

representerar ental, andra tal tiotal, ytterligare andra tal hundratal och så vidare, och att 

dessa tal har olika värden. Detsamma konstaterar Fiori och Zuccheri (2005) i sin studie. 

Ett av de vanligast förekommande felen som eleverna gjorde i deras studie var fel som 

uppstod på grund av bristande förståelse för positionssystemet.  

 

Joke Torbeyns, Lieven Verschaffel och Pol Ghesquiere (2004) har gjort en studie i 

Belgien gällande hur elever väljer och använder beräkningsmetoder. Deras resultat 

visar att högpresterande elever väljer lämpliga beräkningsmetoder i större utsträckning 

än lågpresterande elever, och att lågpresterande elever gör fler fel i själva 

beräkningarna än högpresterande. Detta är mönster som de hävdar syns oavsett ålder. 

Högpresterande i olika årskurser visar liknande mönster, medan skillnaderna mellan 
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hög- och lågpresterande elever är stora i samma ålderkategori, enligt forskarna. Bentley  

hävdar att detta mönster även syntes i TIMSS-studien 2007 (Skolverket 2008). Vidare 

framhålls att svenska elever, som var lägre presterande än många andra länders elever, 

visade svårigheter att välja lämplig beräkningsstrategi. Han hävdar att eleverna i flera 

fall valt en beräkningsmetod de behärskar på vissa tal, men använt den på tal där den 

inte är lämplig och därför räknat fram fel svar i dessa uppgifter (Skolverket 2008). 

 

3.1.1. Sammanfattning 

Många är de internationella forskare som försökt undersöka vilken beräkningsmetod 

som är mest effektiv och vilka misstag eleverna gör. Även om beräkningsmetoderna 

varierar i olika delar av världen tycks misstagen vara ungefär desamma. I de studier 

som presenteras finns fyra problemområden, som kan separeras, men som samtidigt är 

nära kopplade till varandra. Dessa fyra områden i korthet är:  

1) byte av plats för termer istället för växling då det är nödvändigt,  

2) misstag i växlingsförfarandet,  

3) bristande förmåga att välja lämplig beräkningsstrategi och  

4) bristande förståelse för positionssystemet.  

 

Att elever mekaniskt lär sig räkneprocedurer som Blando m.fl. (1989), Löwing (2008) 

och Samuelsson (2007) beskriver kan möjligtvis ligga bakom punkt ett, två och tre. 

Ovanstående är intressanta att undersöka var för sig, men de kan också sammanfogas 

till ett problem; problem som uppstår vid skriftliga subtraktionsberäkningar. Det är just 

dessa problemsituationer som uppstår vid skriftliga subtraktionsberäkningar som ämnas 

studeras närmare i denna studie.  

 

Studierna som presenterats har alla varit av den art som försöker beskriva vilka fel 

eleverna gör. Flera forskare konstaterar att bristande förståelse kan ligga bakom 

problem. Jag har dock inte hittat studier som förklarar varför eleverna gör dessa fel; 

vad som brister i elevernas förståelse. Forskarintresset i denna studie ligger i att försöka 

förstå vilka faktorer som kan ligga bakom svårigheter med skriftliga 

subtraktionsberäkningar och vad det är som brister i elevernas förståelse när det 
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kommer till skriftliga subtraktionsberäkningar. Här finns en lucka i den 

matematikdidaktiska forskningen, och denna studie kan därför vara ett tillskott till den 

samlade matematikdidaktiska kunskapen. 

 

I kommande stycke presenteras några befintliga matematikdidaktiska teorier, som 

behandlar hur elevernas lärande sker inom matematik. Detta för att ge en bild av hur 

forskare idag anser att elever kan lära sig matematik i stort, eller mer specifika 

matematiska begrepp som exempelvis skriftlig subtraktion.  

3.2. Matematikdidaktiska teorier 

Detta stycke presenterar tre matematikdidaktiska teorier; en övergripande teori om hur 

matematiska begrepp lärs under en längre period, en teori som beskriver lärandet på 

lektionsnivå samt vikten av att synliggöra det begrepp som ska läras och slutligen en 

teori om inlärning av begrepp via matematisk problemlösning.  

 

Det finns en frustration hos lärare jag mött över att de inte riktigt vet hur de ska angripa 

undervisningen kring subtraktion, det är ett område där de inte riktigt nått fram. Enligt 

Engström (2007) och Löwing (2008) finns det ett behov av matematikdidaktiska teorier 

som lärare kan utgå ifrån i sin undervisning. En matematikdidaktisk teori beskriver, 

enligt dem både, hur lärandet inom matematik går till; hur elever tillägnar sig kunskap 

och bygger upp sin matematiska förståelse.  

 

Det är lärarens ansvar att planera och genomföra en undervisning som möter elevernas 

behov genom att använda lämpliga arbetssätt, metoder och arbetsformer. Dessa kan utgå 

från lärarens yrkeskunnande, men också ifrån ämnesdidaktiska teorier, menar Löwing 

(2008). En matematikdidaktisk ämnesteori skulle enligt Löwing komplettera lärarens 

rena matematikkunskaper, eller komplettera den bank av olika undervisningsmetoder 

som läraren har. Ämnesteorin föreslår en modell för hur lärprocessens uppbyggnad kan 

se ut, för att elever på ett logiskt sätt ska bygga upp sin begreppskunskap. Vidare 

framhåller Löwing att det dock saknats teorier för skolämnet matematik, hur lärandet i 
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matematik går till och hur lärare på bästa sätt bygger upp sin undervisning. Detta kan, 

menar Löwing, leda till att lärare har svårt att lära ut även enklare begrepp på ett sätt så 

att alla elever får förståelse för innehållet. Löwing presenterar därför en 

matematikdidaktisk teori som beskriver matematikinlärningen som kunskap om och 

förståelse av begrepp som går från att vara konkret till att bli allt mer generell och 

abstrakt. 

 

Det här betyder att de begrepp som eleverna möter i skolan i skolan inte kan 
vara konstanta till sin natur utan att begreppen, efter hand som eleverna 
utvecklar sitt kunnande, bör förfinas och göras allt mer generella och 
abstrakta. Detta får inte tolkas så att de begrepp eleverna erbjuds under de 
första skolåren är felaktiga. De är snarare till en början preliminära och 
matematiskt sett ofullständiga (Löwing 2008, s 29). 
 

Löwing menar att inlärningen går från helhet till helhet istället för från del till helhet. 

Med det menar Löwing att eleverna i helhet behärskar matematiska modeller och 

begrepp som för situationen är nödvändig men inte från början på en avancerad eller 

abstrakt nivå. Men genom att undervisningen fortgår utvecklas dessa matematiska 

modeller och begrepp och blir allt mer avancerade. För att eleverna ska utvecklas och gå 

framåt krävs att läraren vet på vilken nivå eleverna befinner sig, exempelvis genom 

diagnoser, och lägger upp undervisningen utifrån detta.  

 

En annan teori som kan ligga till grund matematikundervisningens utformning är 

variationsteorin. Runesson (1999) beskriver att ett grundläggande antagande inom 

teorin är att elever lär sig ett avgränsat objekt genom att få syn på olika aspekter av detta 

objekt. Det viktiga i undervisningen är att på olika sätt synliggöra objektet för eleverna. 

I undervisningen är det viktigt att synliggöra olika kritiska aspekter av objektet, och 

med detta menas de svårigheter och missuppfattningar som eleverna kan tänkas stöta på 

eller ha med sig sedan tidigare. Ett exempel kan vara om eleverna ska lära sig att utföra 

subtraktionsberäkningar där differensen är negativ, exempelvis 341  . För att 

eleverna ska förstå detta kan det tänkas att eleverna först måste förstå tallinjen och dess 

funktion. Exempel på kritiska aspekter kan vara att eleverna förstår att det finns tal på 

tallinjen som är mindre än noll, och att dessa representeras med negativitetstecken. En 

annan kritisk aspekt kan vara att siffran noll har ett värde vid beräkningar där 

differensen blir negativ. Lärarna kan finna de kritiska aspekterna på olika sätt, dels 

genom att kartlägga elevernas befintliga kunskaper, dels genom sin genererade 
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erfarenhet, men också genom att lyfta blicken och se vilka problem som vanligen 

förekommer inom ett område. Vidare lyfter variationsteorin att det är viktigt med ett väl 

avgränsat område, för att ha möjlighet att tydliggöra objektet. Om området som ska 

undervisas under lektionen är för stort blir det svårt att synliggöra objektets alla kritiska 

aspekter, då dessa blir för många.  

 

Ännu en annan teori är att matematiska begrepp kan läras in genom problemlösning. 

Med problemlösning som grund utvecklar eleverna förmågan att använda, förståelse för 

och kunskap om nödvändiga matematiska begrepp, istället för att lösa problem efter att 

begreppen lärts in. Fördelen med detta, enligt författarna, är att eleverna tvingas till 

förståelse, vilket i sin tur genererar fördelar som exempelvis motivation, självständighet 

och förbättrade attityder till ämnet. Det är viktigt att finna problem som utmanar 

elevernas tänkande, och som läraren är väl insatt i, för att kunna hjälpa eleverna att 

utvecklas framåt (Lester & Lambdin 2014).  

 

Gemensamt för dessa teorier är, enligt min tolkning, att förståelse sätts i fokus. Löwings 

(2008) teori är en mer övergripande teori om hur lärande går till på lång sikt, hur 

eleverna långsiktigt bygger upp förståelse för matematiska begrepp. Variationsteorin 

(Runesson 1999) och Frank Lester och Diana Lambdins (2014) teori om 

problemlösning som grund behandlar den konkreta undervisningssituationen, med fokus 

på hur eleverna skapar sig förståelse för begrepp. Häremellan matematiklärande i 

allmänhet och ett specifikt begrepp i synnerhet är det, som jag ser det, ett glapp. Jag har 

därför gjort en egen sammanställning av forskning, om hur lärandet av ett specifikt 

begrepp skulle kunna se ut i en optimal situation. Fem områden framträder som 

centrala; utgångspunkter för undervisningen, själva undervisningen i klassrummet, 

lärandet av matematiska begrepp, kunskapandet hos eleverna och elevernas 

uppfattningar om sig själva som matematiker. Dessa presenterar jag nu lite mer 

ingående, och därefter sätts de i relation till varandra i figur 3 på sidan 20. 

3.2.1. Utgångspunkter i undervisningen 

Det är enligt flera forskare, exempelvis Engvall (2007), Rolf Hedrén (2001) och 

Pehkonen (2001) viktigt att undervisningen tar form utifrån elevernas befintliga 
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kunskaper. Löwing (2008) menar att lärare med fördel kan använda diagnoser som 

testar elevernas kunskaper, för att inhämta kunskap om elevernas befintliga kunnande 

och förståelse, för att kunna ge relevant undervisning till eleverna. Diagnoser skulle 

kunna starta upp ett arbetsområde.  

 

Eva Taflin (2014) menar att det måste finnas ett mål med varje lektion, och att 

innehållet i lektionen bör styras utifrån vad eleverna ska lära sig på lektionen. Innehållet 

kan således variera från lektion till lektion, och Taflin framhåller att aktiviteterna på 

lektionen med fördel inte bara utgår från räkning i matteboken. Utifrån en sådan tanke 

blir varje lektion viktig och måste planeras i förhållande dels till elevernas kunskaper 

och tidigare erfarenhet, dels i förhållande till vilket nytt stoff eleverna ska lära sig. Min 

tolkning är att lärarledda genomgångar med fördel sker kontinuerligt i förhållande till 

var eleverna befinner sig och vilket mål varje lektion har.  

3.2.2. Undervisningen 

Historiskt sett har fokus legat på procedurräkning i boken, vilket är en viktig 

matematisk förmåga (Samuelsson 2007), men som enligt flera forskare som exempelvis 

Löwing (2008), Cauley (1988) samt Blando, Kelly, Schneider och Sleeman (1989) 

behöver kompletteras med förståelse för vad man gör. Engström (2007) beskriver en 

tidigare syn på matematikläraren som en förmedlare av kunskap, där läraren överför 

sina kunskaper till eleverna. Detta, menar Engström, är inte längre en gällande syn på 

lärande i matematik. Nu ser man snarare lärandeprocessen som något som konstrueras 

hos eleven i olika situationer. Engström presenterar en modell som beskriver lärarens 

roll som att organisera lärandesituationer eller didaktiska situationer för eleverna.  

Situationerna utgår från elevernas befintliga kunskaper och utvecklas med hjälp av 

läraren i önskad riktning. Detta kallar Engström aktionslärande. Reflektion kring 

elevernas kunskaper och hur nya lärandesituationer ska utformas står i centrum, och är 

en kontinuerligt fortgående process. 

 

Exempelvis Löwing (2008) och Samuelsson (2007) menar att undervisningen inom 

aritmetik med fördel utgår från förståelse av de begrepp som ska läras in. Genom 

förståelsen utvecklar eleverna den procedurkunskap som sedan används i olika 
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sammanhang vid olika beräkningar. Förståelsen kan inhämtas på olika sätt, exempelvis 

med problemlösning som utgångspunkt (Lester & Lambdin 2014) eller utifrån ett 

variationsteoretiskt perspektiv (Runesson 1999). Undervisningen bör handla om att på 

olika sätt utveckla elevernas befintliga kunskaper (Löwing 2008).  

3.2.3. Matematiska begrepp 

Löwing (2008) menar att elever bygger sin matematiska förståelse på matematiska 

begrepp och att dessa är centrala i lärandet av matematik. Som tidigare nämnt menar 

Löwing att förståelsen för matematiska begrepp går från konkret till allt mer generell 

och abstrakt. Med detta menas att lärandet går från verklighetsförankrad förståelse för 

begrepp till en förståelse där abstrakta symboler och modeller representerar det 

konkreta. Löwing menar att begreppen inte är konstanta, utan utvecklas i takt med att 

eleverna tillägnar sig mer och större matematikkunskaper. Detta kan liknas vid Piagets 

teori om kognitiva strukturer där kunskapen och förståelsen för begrepp förändras och 

utvecklas kognitivt när vi får nya erfarenheter (Phillips & Soltis 2010). I utformandet av 

sin undervisning är det enligt Löwing (2008) viktigt att observera var eleverna befinner 

sig i lärprocessen, vilken förståelse för det aktuella matematiska begreppet som de har. 

Utifrån denna kännedom underlättar det för läraren att kunna bygga vidare på deras 

redan befintliga kunskap och förståelse.  

3.2.4. Kunskap som eleverna tillägnar sig 

Den kunskap som undervisningen genererar till eleverna torde rimligtvis vara en följd 

av vilken undervisning eleverna erbjuds. Flera forskare menar att elever som både 

tillägnat sig förståelse för olika typer av beräkningar och varför man gör som man gör 

också kan genomföra beräkningarna korrekt och utan någon större ansträngning (Blando 

m.fl 1989, Cauley 1988, Löwing 2008). Syftet med undervisningen bör enligt Löwing 

(2008) vara att eleverna utvecklar generella kunskaper som de på olika sätt kan använda 

i nya situationer och problem de möter.  
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3.2.5. Uppfattningar om sig själv som matematiker 

Michelle Peters (2013) liksom Sarah Parsons, Tony Croft och Martin Harrison (2009) 

har i varsina studier på amerikanska studenter studerat vad som påverkar studenternas 

prestationer i matematik. Båda studierna visar att studenternas tilltro till den egna 

förmågan har stor inverkan på deras matematiska prestationer. Även Sandra Winheller, 

John Hattie och Gavin Brown (2013) har undersökt vilka faktorer som påverkar elevers 

matematiska prestationer, då de sammanställt studier som gjort på högstadie- och 

gymnasieelever i Nya Zeeland. Även Winhellers, Hatties och Browns studie bekräftar 

att tilltron till den egna förmågan har en avgörande betydelse för elevernas matematiska 

prestationer. En positiv inställning till ämnet har enligt deras resultat inte någon 

inverkan på elevernas prestationer, vilket däremot en positiv inställning till lärande i 

allmänhet och undervisningen i matematik i synnerhet har, enligt studien. Erkki 

Pekhonen (2001) hävdar att elevernas prestationer påverkar deras uppfattningar om sig 

själva som matematiker, och att deras uppfattningar om sig själva i sin tur påverkar hur 

mycket av undervisningen eleverna tar till sig. Han menar att detta är en dold 

påverkansfaktor till elevprestationer. 

 

I figuren nedan, figur 3, har jag visuellt valt att sammanfatta de faktorer som påverkar 

lärprocessen enligt forskning ovan, gjord av Löwing (2008), Engvall (2007), Hedrén 

(2001), Pehkonen (2001), Taflin (2014), Samuelsson (2007), Cauley (1988), Blando, 

Kelly, Schneider och Sleeman (1989), Peters (2013), Parsons, Croft och Harrison 

(2009) samt Winheller, Hattie och Brown (2013). Figuren har jag gjort för att illustrera 

hur jag uppfattat att faktorerna samverkar i en lärprocess om skriftliga 

subtraktionsberäkningar.  

 

Faktorerna i figur 3 är alla länkade till varandra, eftersom de på olika sätt påverkar 

varandra. Lärarens utgångspunkter för undervisningen och elevens befintliga kunskap 

om matematiska begrepp påverkar utformandet av undervisningen, som i sin tur 

utvecklar de matematiska begreppen och utgångspunkten för kommande lektioner. 

Kunskapen eleverna besitter och utvecklar, utvecklas i växelverkan med övriga nämnda 

faktorer. Som en ram kring hela inlärningssituationen återfinns elevens uppfattning om 

sig själv som matematiker, som enligt forskare påverkar både elevernas prestationer och 
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förmåga att ta till sig undervisningen (Pehkonen 2001, Peters 2013, Parsons, Croft & 

Harrison 2009, Winheller, Hattie & Brown 2013).  

 

 

Figur 3. Lärprocessen för ett matematiskt begrepp.  
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4. Studiens metodologi 

Inom forskningsvärlden finns två olika traditioner av forskning; kvantitativ och 

kvalitativ tradition. Forskningstraditionerna har olika intresse, fokus och metoder 

(Patton 2002). Forskning inom det matematikdidaktiska fältet som studerats utifrån 

denna studies syfte har alla en kvantitativ ansats. Exempelvis Cauley (1988), 

Beishuizen (1993) samt Fiori och Zuccheri (2005) har alla använt sig av en kvantitativ 

ansats och presenterar resultat där elevers misstag i subtraktionsberäkningar redovisas i 

form av procentsatser. Studierna i de här fallen presenterar vilka fel eleverna gör, 

exempelvis hur många procent som gör fel vid växling över nollan. Fokus i 

föreliggande studie är att undersöka vad elever förstår och inte förstår gällande 

skriftliga beräkningar inom subtraktion. I förlängningen syftar föreliggande studie till 

att utifrån eventuella resultat i studien kunna få en insikt som matematiklärare för vad 

det kan bero på att elever har svårigheter med skriftliga subtraktionsberäkningar. 

Eftersom elevernas förståelse för subtraktionsberäkningar är av intresse har denna 

studie elevernas perspektiv. Denna studie har ingen ambition att mäta exempelvis hur 

många elever som gör rätt eller fel, eller vilken typ av fel som förekommer i en klass. 

Därmed kommer inga statistiska resultat att redovisas.  

 

Det finns heller inte någon ambition att hitta ett representativt urval för en större grupp, 

exempelvis alla skolans eller kommunens mellanstadieelever. Intresset ligger snarare i 

att på ett djupare plan förstå vad och vilken kunskap eller brist på kunskap som ligger 

till grund för att elever som visar ”feltänk” gör som de gör vid skriftliga 

beräkningsmetoder inom subtraktion. Vad har dessa elever förstått? Vad saknas i just 

de här elevernas förståelse? I ljuset av detta är en kvalitativ ansats det som är aktuellt, 

vilket alltså skiljer sig från de flesta befintliga studier inom aritmetik (se exempelvis 

Cauley 1988, Beishuizen 1993, Fiori & Zuccheri 2005). Föreliggande studie kan ses 

som komplement till tidigare forskning, där jag ur ett kvalitativt perspektiv studerar 

bakomliggande faktorer till felsteg som tidigare omnämnts i forskning när det gäller 

subtraktionsprocessen. Här finns ett outforskat område när det gäller de bakomliggande 
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orsakerna till forskarnas siffror, vilket denna studie vill undersöka. I kommande stycke 

presenteras, en för denna studie, lämplig metodologi, hermeneutik. 

4.1. Hermeneutik 

Inom den kvalitativa forskningstraditionen finns en mängd ansatser som alla intresserar 

sig för olika frågor (Patton 2002). Forskningsfrågan bör avgöra valet av metodologi. I 

studiens forskningsfråga finns ett intresse av att ta reda på vad elever har förstått och 

vad de inte har förstått då de genomför skriftliga subtraktionsberäkningar. Vad eleven 

begriper står således i centrum. För att kunna undersöka detta måste eleverna på något 

sätt ge uttryck för sin förståelse, och forskaren kommer på något sätt tolka det som 

eleverna gör, berättar och förklarar. Hermeneutik är en metodologi som ägnar sig åt att 

tolka, förstå och förklara (Westlund 2009), och är den metodologi som denna studie 

tillämpar. 

 

Ursprungligen var hermeneutik en lära om texttolkning, kanske främst tolkning av 

bibeltexter. Metodologin har dock utvecklats till en allmän teori om tolkning och 

förståelse i en vidare mening (Thomassen 2007). Ingrid Westlund (2009) beskriver att 

det idag framförallt finns tre olika inriktningar inom hermeneutiken; existentiellt 

inriktad hermeneutik, misstankens hermeneutik och allmän tolkningslära. Forskare 

inom de olika inriktningarna söker, enligt Westlund, olika slags förståelse i sin empiri. 

Mycket kortfattat och förenklat kan sägas att inom den existentiellt inriktade 

hermeneutiken ämnar forskaren förstå författaren, inom misstankens hermeneutik riktar 

forskaren in sig på att förstå fenomenet och inom den allmänna tolkningsläran där 

forskaren ämnar tolka och förmedla textens budskap. I den här studien blir allmän 

tolkningslära och misstankens hermeneutik mest fruktbart, då syftet är att undersöka 

vad elever förstår vid skriftliga subtraktionsberäkningar, vilka missförstånd som 

föreligger samt vilka faktorer som kan ligga bakom detta. 

 

I den moderna hermeneutiken kan empirin exempelvis bestå av brev, dagböcker, 

uppsatser, skönlitteratur eller intervjuutskrifter (Westlund 2009). Det är det sistnämnda, 
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alltså intervjuutskrifter, i kombination med skriftliga diagnoser som utgör mitt 

empiriska material i denna studie. Hur intervjuerna gått till beskrivs under stycket 4.2. 

Genomförande.  

  

Nils Gilje och Harald Grimen (1992/2007) menar att en grundläggande princip inom 

hermeneutiken är att vi förstår fenomen i förhållande till vår tidigare erfarenhet; att vi 

alltid har en viss förförståelse för fenomenet. Förförståelsen ger undersökningarna en 

viss riktning, vi vet vad vi initialt ska rikta vår uppmärksamhet emot. I stycket 4.2. 

Genomförande presenteras min bakgrund och min förförståelse för intresseområdet i 

den här studien. 

4.1.1. Tolkningsförfarande – den hermeneutiska cirkeln/spiralen 

Inom hermeneutiken försöker forskaren ständigt tolka och förstå delar och helheten i 

förhållande till varandra (Westlund 2009). Detta betecknas som den hermeneutiska 

cirkeln eller spiralen. Gilje och Grimen (1992/2007) beskriver det sätt på vilket 

tolkningen genomförs: 

 

Den hermeneutiska cirkeln pekar på sambanden mellan det vi ska tolka, 
förförståelsen och det sammanhang som det ska tolkas i. […] Generellt kan vi 
säga att ”den hermeneutiska cirkeln” betecknar förhållandet att all forskning 
består av ständiga rörelser mellan helhet och del, mellan det vi ska tolka och vår 
egen förförståelse (Gilje & Grimen 1992/2007, s 187). 

 

Det är viktigt att tolka sitt material både detaljmässigt, men också helhetsmässigt, och 

att det finns en röd tråd mellan dessa tolkningar (Gilje & Grimen 1992/2007). Westlund 

(2009) poängterar att en förståelse och tolkning av helheten behöver stödjas av delar i 

texten. Ju fler delar som stödjer texten, desto rimligare framstår tolkningen. 

Omtolkningar är en naturlig del av den hermeneutiska tolkningsprocessen. Den slutliga 

tolkningen är studiens resultat. 

 

Westlund (2009) föreslår några olika steg som kan användas som hjälp i ett 

hermeneutiskt tolkningsarbete. Första steget är att välja ett lämpligt empiriskt material, 

för att sedan i nästa steg läsa materialet i sin helhet med ett öppet sinne utan specifika 

frågor i åtanke. Därefter rekommenderar Westlund att jämföra och ordna de budskap 
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som forskaren återfinner i texten. De budskap som återfinns kan sägas vara textens 

huvudteman. I nästa steg av tolkningsfasen lyfts litteraturen, som ett redskap för att få 

fördjupad kunskap om de huvudteman som upptäckts i materialet. Westlunds sista steg 

handlar om att förmedla tolkningen till läsaren på ett trovärdigt och förståeligt sätt.  

4.1.2. Kriterier för en trovärdig tolkning 

Hur vet forskaren att tolkningarna som gjorts är trovärdiga? Gilje och Grimen 

(1992/2007) skriver att det i de flesta material finns flera olika tolkningsmöjligheter. De 

lyfter fram två huvudsakliga kriterier som man kan stödja sig på för att göra en 

systematisk och trovärdig tolkning; holistiska kriteriet och aktör-kriteriet. Det första 

kriteriet som de kallar för det holistiska kriteriet innebär att delarna och helheten 

behöver stämma överens; att det ska finns ett inre samband och koherens. Om 

tolkningen av en del av texten inte hänger samman med helheten anses den tolkningen 

inte vara rimlig.  

 

Det andra kriteriet som författarna benämner aktör-kriteriet handlar om att tolkningen 

som görs ska stämma överens med författarens avsikter med texten eller en handling, 

och tolkningen kan således inte vara helt oberoende av textens författare. Forskarens 

tolkning av uppsåtet till en handling måste vara rimlig även för författaren (Gilje & 

Grimen 1992/2007). Exempelvis, om forskaren tolkar att en elev använt matematiska 

begrepp eller procedurer för att lösa en uppgift, och att detta är matematiska begrepp 

och procedurer som eleven ännu inte känner till, ses tolkningen som orimlig. I den här 

studien är intervjuutskrifter och diagnoser de texter som är föremål för tolkning, och 

intervjupersonerna kan ses som författarna. I tolkningarna måste jag i enlighet med detta 

kriterium vara varsam och ha med frågan Vad menar eleverna egentligen? i bakhuvudet. 

Vad är det eleverna vill få fram? Är det här vad eleverna menade i det här 

sammanhanget? I kommande stycke presenteras studiens avgränsningar, och därefter 

studiens upplägg och genomförande.   
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4.2. Studiens avgränsningar 

Utifrån tiden för studien har avgränsningar gjorts gällande studiens omfattning. Studien 

är gjord på elever som går i årskurs 4. Eleverna gick i samma klass då studien 

genomfördes.  

 

Det talområde som studien behandlar är subtraktionstal i området 0-1000. Studien 

innefattar tester och intervjuer kring tal som kan lösas med huvudräkning såväl som 

skriftliga beräkningsmetoder, men studiens fokus har riktats mot hur eleverna behärskar 

skriftliga beräkningsmetoder. Således har tal där eleverna använt sig av skriftliga 

beräkningsmetoder stått i centrum vid tolkningsförfarandet.  

 

Studien är elevcentrerad, och det är utifrån elevernas utsagor och upplevelser som 

studiens tolkningar är gjorda och resultatet framskrivet. En avgränsning som är gjord 

utifrån studiens tidsmässiga ramar är att inte genomföra intervjuer med lärare eller att 

genomföra observationer av lärandesituationer. Den bild som framträder i resultatet är 

därför utifrån elevernas berättelser och diagnosresultat. I följande stycke presenteras hur 

studien är upplagd och genomförd. 

4.3. Genomförande 

Denna studie är upplagd utifrån syfte och vald ansats. Syftet med studien är som redan 

nämnt att undersöka vad elever förstått och vad de inte förstått då de genomför skriftliga 

subtraktionsberäkningar, undersöka vilka eventuella missförstånd som kan ligga bakom 

beräkningsfel och vilka faktorer som kan ligga bakom svårigheter med skriftlig 

subtraktionsberäkning. Valet av metodologi återspeglar frågorna om att få en djup 

förståelse för hur eleverna tänker och räknar, särskilt när de räknar fel.  

Inom hermeneutiken anses förförståelsen för det som ska tolkas som centralt (Gilje & 

Grimen 1992/2007) och därför är det nödvändigt att presentera min egen bakgrund 

inom studiens intresseområde. Jag har i min lärarutbildning läst tre terminer matematik, 

varav en termin innefattat matematikdidaktik. Jag har arbetat som matematiklärare med 
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elever i årskurs 3-6 under de fyra år som jag arbetat som verksam lärare. Här har jag 

stött på många elever som har svårt för subtraktion både som begrepp och som 

operation. På en skola jag arbetat på har en lärargrupp genomfört en learning study som 

fokuserat på subtraktionsberäkningar, och därför har det under en längre tid förts en 

aktiv diskussion om detta på arbetsplatsen. Utöver min lärargärning har jag under ett års 

tid handlett matematiklärarkollegor i Skolverkets fortbildningssatsning Matematiklyftet. 

Även här har exempelvis subtraktion både som begrepp och operation diskuterats. 

Förståelsen för elevers problem med subtraktionsberäkningar kan således sägas vara 

relativt stor, och bygger både på den matematikdidaktiska utbildning jag relativt nyligen 

gått, matematikdidaktiska diskussioner med kollegor samt erfarenhet från klassrummet. 

Detta är självklart en del som kan tänkas påverka min tolkning genom att jag är bekant 

med matematiska begrepp, vilket jag i min resultatredovisning använder mig av, även 

om eleverna inte använder dessa begrepp och uttryck i intervjuerna. Mina förkunskaper 

kan påverka tolkningen genom att jag har en djupare förståelse för elevernas tankesätt 

och utsagor. Användandet av misstankens hermeneutik kan komma till sin rätt då jag 

möjligtvis kan se att det ligger någonting annat bakom det eleven muntligen gett uttryck 

för. Nedan följer en presentation av hur urval gått till, vilken metod jag använt, hur 

datan samlats in samt hur min tolkningsprocess sett ut. 

4.3.1. Urval 

Studien genomfördes i en fjärdeklass på en F-6-skola i södra halvan av Sverige. Skolan 

är tvåparallellig, och samtliga elever i årskurs fyra tillfrågades om deltagande i studien. 

Alla elever som ville fick hem ett brev till målsman/vårdnadshavare med information 

om studien samt blankett för godkännande att delta i studien. Ungefär hälften av 

eleverna var villiga att delta i studien, och deltagandet var jämt fördelat mellan de två 

klasserna. Valet föll därefter på att genomföra studien i endast en av klasserna för att 

undvika påverkansfaktorer som att de undervisats av olika lärare, haft olika läromedel 

och eventuellt olika undervisningsmängd. Detta blir intressant om det i studien skulle 

visa sig förekomma olika problem, trots att eleverna undervisats på liknande sätt. Det 

tillför en extra dimension i studien att kunna påvisa olika svårigheter men även styrkor 

som framkommer i en grupp där de kan förväntas ha undervisats likartat under de första 

fyra skolåren. 
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Första tanken var att designa studien genom att först låta eleverna genomföra ett 

diagnostiskt test och utifrån det göra ett urval och låta elever som uppvisat felsvar i 

diagnosen delta i studien. Fördelen med detta skulle vara att få ett urval som passar 

studiens frågeställning, det vill säga eleverna som har svårigheter att utföra skriftliga 

beräkningsmetoder. Nackdelen är att ett test vid ett tillfälle inte är fullt pålitligt, flera 

felkällor kan förekomma, då eleverna inte fått tillfälle att visa sina kunskaper vid fler 

tillfällen. Alternativet som valet istället föll på var att låta undervisande matematiklärare 

göra urvalet. Läraren, vars elever deltog i studien, har undervisat eleverna i två års tid, 

och kan förväntas ha en god insikt i elevernas matematiska kunskaper. Detta urval kan 

därför anses mer tillförlitligt än ett enstaka skriftliga test. Läraren valde ut sex elever, tre 

elever med uppenbara svårigheter och tre elever där läraren bedömde att eleverna skulle 

klara testen.  

 

Ett möjligt urval av respondenter hade varit enbart elever som lärarna hade förväntat sig 

skulle ha svårigheter att klara testerna. Denna typ av urval kallar Patton (2002) för 

extremfallsurval, där man bara väljer ut respondenter som på något sätt sticker ut, det 

vill säga exempelvis lågpresterande. Fördelen med ett sådant urval skulle vara att det 

svarar direkt mot min forskningsfråga – vad har elever som inte klarar skriftliga 

subtraktionsuppgifter förstått respektive inte förstått då de löser matematiska uppgifter? 

Risken var dock att undersökningen skulle bli för smal och inriktad på enbart ett 

område, och därmed riskera att stänga ute andra tänkbara faktorer som kan påverka 

elevernas matematiska tänkande. Att kunna jämföra svagare elevers prestationer med 

elever som klarar att utföra beräkningar utan problem kan tänkas ge mer tyngd åt 

tolkningarna i studien. Därför valdes istället ett urval både av elever som läraren ansåg 

skulle kunna klara testen utan problem och elever som läraren bedömde skulle kunna få 

svårigheter att klara testen. Detta urval är också ett slags extremurval enligt Patton 

(2002), eftersom det fortfarande är respondenter som förväntas sticka ut på något sätt. 

Det kan också anses vara ett maximalt urval (Patton 2002), då det är respondenter som 

förväntas ge olika information och klara diagnostiska testen olika bra.  

 

Att elever i mellanstadieåldern blev valda till studien är kopplat till kunskapskraven i 

Lgr11. Elever i årskurs 4 kan förväntas klara skriftliga beräkningar i subtraktion, då 

detta är ett av kunskapskraven i årskurs 3: ”Vid addition och subtraktion kan eleven 
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välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredsställande resultat när talen och 

svaren ligger inom heltalsområdet 0–200” (Lgr11, s. 67).  

 

Urvalet är avhängigt tiden för uppsatsen. Totalt sex elever intervjuades, vilket ansågs 

rimligt för att hinna genomföra intervjuer och tester, transkribera dem och ha en chans 

att kvalitativt hinna med att tolka allt material. Inledningsvis genomfördes två 

pilotintervjuer.  

4.3.2. Metodval – intervju och skriftliga diagnoser 

För att söka svar på studiens forskningsfrågor har eleverna intervjuats. I samband med 

intervjuerna har eleverna också genomfört två skriftliga diagnoser, där de efter varje 

uppgift fick förklara hur de tänkte och gjorde för att lösa uppgiften. Intervjuerna 

genomfördes enskilt med varje elev, och varje intervju tog ca 30 minuter. Någon 

intervju var lite längre, och någon intervju var lite kortare. Intervjuerna var fördelade på 

två dagar. Eleverna intervjuades i klassens grupprum, och intervjuerna spelades in med 

videokamera. Ljudupptagning gjordes även via mobiltelefon, ifall det skulle uppstå 

tekniska problem med någon av apparaterna. 

 

Vid intervjutillfället intervjuades respondenterna inledningsvis om sin uppfattning om 

ämnet matematik, matematikundervisningen och sin egen matematiska förmåga. 

Därefter fick eleverna genomföra två olika diagnostiska test. I samband med eller efter 

varje uppgift ombads eleverna att berätta om vad och hur de gjorde och tänkte för att 

lösa problemen. I några fall berättade eleverna spontant hur de gjorde och tänkte, och i 

vissa fall fick de frågor för att besvara hur de tänkte när de löste uppgifterna. Som 

underlag fanns en intervjuguide innehållande områden att prata utifrån, dessa områden 

var kopplade till de vanligt förekommande problem som elever uppvisat i tidigare 

forskning. Intervjuerna var således semistrukturerade till sin utformning.  

 

Ca en vecka efter att alla sex intervjuer genomförts fick eleverna genomföra samma 

diagnoser som användes vid intervjun. Denna gång fick de sitta i klassrummet och svara 

enskilt på uppgifterna. Vid detta tillfälle fanns, liksom vid intervjutillfället, ingen 

tidsbegränsning. Eleverna fick vända på diagnosen och arbeta med annat när de ansåg 
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sig vara färdiga med testen. Vid båda tillfällena hade eleverna tillgång till penna, sudd 

och papper med gott om utrymme att skriva ner beräkningar.  

 

De test som använts är standardiserade diagnoser som Skolverket publicerat i enlighet 

med gällande läroplan för grundskolan, Lgr11. Dessa diagnoser rekommenderar både 

Skolverket (Hämtad 2014-04-08), lärosätena som deltagit i materialframställningen till 

Matematiklyftet (Kihlbom 2013) och Löwing (2008). Valet föll på att använda två olika 

diagnoser; dels en som innehåller uppgifter möjliga att beräkna utan skriftliga 

beräkningsmetoder, dels en som innehåller instruktion om att göra skriftliga 

beräkningsmetoder. Syftet med den första diagnosen var att få en uppfattning om ifall 

eleverna vände på termerna i enlighet med vad Beishuizen (1993) beskrivit i sin studie. 

Vidare var avsikten med den första diagnosen att kunna diskutera val av 

beräkningsmetoder, som Torbeyns, Verschaffel och Ghesquiere (2004 ) samt Bentley 

(2008) hävdat är ett problem bland elever. Vid den andra diagnosen med högre tal 

krävdes både växling och växling över nollan, i det fall eleverna valt standardalgoritm 

eller skriftlig huvudräkning, vilket forskare visat är en svårighet för eleverna (Fiori & 

Zaccheri 2005). Även i denna diagnos fanns möjlighet att välja olika 

beräkningsmetoder, varför förmågan att välja lämplig beräkningsmetod alltså testades i 

båda diagnoserna. Detta kan anses ge en god empirisk grund för att undersöka aktuella 

forskningsfrågor. 

4.3.3. Insamling av empiri  

Som empiriskt material i studien används intervjumaterial från intervjuer som 

genomförts med elever i årskurs 4. Efter att alla intervjuer var genomförda 

transkriberades dem ord för ord med undantag för namn, lärarens namn omskrivs till 

läraren. Talspråk som exempelvis dom har översatts till skriftspråk för att underlätta för 

läsaren. Utifrån videofilmen gjordes noteringar i marginalen om vilken uppgift eleven 

beräknade och samtalade om, för att veta vilken uppgift resonemanget handlade om, 

samt kortfattat hur de gjorde sina beräkningar.  

 

De skriftliga diagnoserna, både från intervjutillfället och från tillfället då de enskilt 

genomförde diagnoser, samlades in och har varit kompletterande material till 

 29 



 

intervjuutskrifterna. Dessa har sedermera också utgjort en del av det empiriska 

materialet som ligger till grund för resultatet i studien.  

4.3.4. Tolkningsförfarande 

Tolkningsprocess skedde i två steg som i stor utsträckning följer Westlunds (2009) mall. 

I första steget gjordes en relativt förutsättningslös genomläsning av materialet. Varje 

intervjuutskrift genomlästes i sin helhet ett par gånger. Därefter fokuserade jag på 

någonting jag sett i en av transkriberingarna och sökte efter liknande utsagor i andra 

intervjuutskrifter. På så sätt utkristalliserade sig flera olika teman. Dessa teman innehöll 

förklaringar som kan tänkas kan ligga som grund för elevers svårigheter med 

matematikberäkningar. Efter att jag fått en första förståelse gick jag tillbaka i materialet 

för att se om detta kunde omtolkas, en process som pågick till några huvudteman hittats. 

Arbetet förlöpte fram och tillbaka mellan delar och helhet, och tolkningarna ställdes i 

relation till om det var rimliga förklaringar till studiens problemformuleringar. 

Iakttagelserna grupperades för att få fram olika tolkningar. När ett antal huvudteman 

inringats fördjupades kunskapen om dessa genom litteratur om dessa teman, vilket 

utvecklade tolkningarna av materialet ytterligare.  

4.4. Etiska överväganden 

I samband med studien har etiska överväganden gjorts. Dels tillfrågades rektor på den 

aktuella skolan om godkännande för studiens genomförande. De aktuella klasserna 

informerades om studiens, och eleverna fick ge sitt samtycke. Till de elever som gav 

samtycke skickades information hem till vårdnadshavare, där de också skulle ge sitt 

samtycke till att eleven deltog i studien. Om elever är under 15 år krävs även förälders 

samtycke (Vetenskapsrådet 2011).  

 

Ett övervägande som gjorts är hur mycket av studiens innehåll som skulle presenteras 

för eleverna. Eftersom det handlar om elevers svårigheter är det ett extra känsligt ämne, 

 30 



 

och jag ansåg det därför viktigt att informera och poängtera för eleverna om att intresset 

låg i att veta hur de tänker när de gör subtraktionsberäkningar. Vid intervjutillfället var 

jag noga med att inte ge eleverna information huruvida uppgifterna de löst hade korrekt 

eller felaktigt svar, utan poängterade återigen intresset av att förstå hur de tänker när de 

löser en uppgift, och att svaret hade mindre betydelse. Det var viktigt att inte peka ut 

elever som hög- eller lågpresterande, eller att utsätta någon elev för risken att känna sig 

utpekad. Att använda maximalt urval, det vill säga där olika kategorier av elever hade 

plockats ut för intervju (Patton 2002), underlättade problematiken, eftersom det var 

olika slags elever med olika matematisk förmåga som plockades ut.  

 

Eleverna var informerade om att de när som helst kunde välja att inte längre vara med i 

studien, men ingen elev valde att avbryta sitt deltagande. De deltagande elevernas gavs 

nummer i transkriberingarna, och skrevs som intervjuperson 1,2,3 osv. Numren 

eleverna gavs motsvarade inte intervjuordningen, för att behålla deras anonymitet. Det 

insamlade materialet i form av videoinspelningar, ljudupptagningar via mobiltelefon 

och transkriberingar förstörs då uppsatsen blivit godkänd. 
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5. Resultat 

Resultatet i denna studie är tolkningar utifrån utskrifter av intervjumaterialet, samt 

elevernas skriftliga diagnoser.  

 

Inledningsvis presenteras här en kort sammanfattning av elevernas resultat på 

diagnoserna. En elev klarade att genomföra båda diagnoserna, vid båda tillfällena utan 

fel. En av eleverna klarade att genomföra diagnoserna under intervjun utan fel, men 

gjorde ett fåtal fel vid andra tillfället. En elev gjorde ett fåtal fel på diagnoserna vid 

intervjutillfället, men fler fel vid det andra diagnostillfället. Dessa tre elever förväntades 

klara testen. 

 

Av de elever som läraren trodde skulle ha svårigheter att klara uppgifterna i diagnoserna 

var det en elev som hade relativt få men samma antal fel vid båda tillfällena. De övriga 

två eleverna gjorde relativt många fel vid båda tillfällena, med en ökning av felsvar vid 

andra diagnostillfället. 

 

I materialet framkommer flera faktorer som tycks påverka de intervjuade elevernas 

prestationer gällande skriftliga subtraktionsberäkningar. Dessa kallas i resultatet för 

påverkansfaktorer. Vilka påverkansfaktorer som forskning framskrivit som viktiga i 

elevers lärprocesser återfinns i figur 3 på sidan 19. De påverkansfaktorer som jag utifrån 

intervjuer med eleverna och elevdiagnoserna hittat är olika utgångspunkter för 

undervisningen, undervisningen, osäkerhet på matematiska begrepp, uppfattningar om 

en god matematikelev, kunskap som eleverna tillägnar sig och redovisningsform. Dessa 

faktorer presenteras var för sig i fortsättningen av detta kapitel, för att sedan sist i 

kapitlet sammanfattas i en figur.  

 

I materialet har också framkommit vad de intervjuade eleverna förstått och vad de inte 

förstått då de genomfört de skriftliga subtraktionsberäkningarna, samt missförstånd som 

förekommit. Dessa presenteras fortlöpande under de olika påverkansfaktorerna nedan.  
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5.1. Olika utgångspunkter i undervisningen 

I den beskrivning av undervisningen som eleverna i min studie gör tar läraren 

utgångspunkt i bokens innehåll. Ingen av eleverna uppger att de får göra diagnoser eller 

på annat sätt delger sina förkunskaper innan ett nytt område startar. Läraren har en 

genomgång i början av varje kapitel där läraren visar hur eleverna ska gå tillväga för att 

lösa olika uppgifter som kommer i boken. Eleverna ger uttryck för att detta är ett bra 

sätt att starta undervisningen. Vissa tycker att det är lätt att arbeta i början av ett kapitel, 

medan andra ger uttryck för att det är svårt i början av ett kapitel eftersom de inte riktigt 

förstår. 

 

De elever som presterar sämre på de diagnostiska testen har svårare att se en koppling 

mellan genomgångens innehåll och bokens följande uppgifter. De tycks inte fullt ut 

förstå innehållet i genomgångarna. Detta tyder på att eleverna inte har samma 

förförståelse som läraren, och inte heller samma utgångspunkter i undervisningen som 

läraren. De elever som däremot presterar bättre på de olika diagnostiska testen tycks ha 

lättare att se en koppling mellan det som undervisas i genomgången, och de uppgifter 

som sedan följer. Tolkningen är att dessa har en bättre förförståelse och mer lika 

utgångspunkter för lärandet som läraren förväntar sig att eleverna ska ha.  

 

Utgångspunkterna för undervisningen är en påverkansfaktor i min studie eftersom dessa 

verkar skilja sig åt mellan läraren och de elever som i mindre utsträckning klarar att lösa 

skriftliga subtraktionsuppgifter. Läraren tycks förvänta sig att eleverna har förkunskap 

som eleverna inte besitter. Olika utgångspunkter och bristande förförståelse för 

innehållet i undervisningen kan vara en av de orsaker som ligger bakom elevers 

svårigheter. 

5.2. Undervisningen 

Alla intervjuade elever beskriver en liknande struktur i undervisningen. Samtliga elever 

uppger att det är enskild räkning i matteboken som är huvudinnehållet på 
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matematiklektionerna. I något undantagsfall kan eleverna få uppgifter på lösblad som 

också löses enskilt. Flera elever påpekar att det är viktigt att jobba, sitta tyst och inte 

störa andra under matematiklektionerna.  

 

Alla elever i studien ger uttryck för att matematiklektionerna går åt till att räkna i en 

mattebok, och att alla elever arbetar med samma sidor i boken. I början av varje kapitel 

håller läraren alltså en genomgång över vad som ska komma i kapitlet och hur eleverna 

ska tänka, och därefter följer enskilt räknande i boken under ett par veckor. Om många 

elever visar svårigheter med samma uppgift kan läraren ha en genomgång om just denna 

uppgift, för att visa hur man löser den. Eleverna ger uttryck för att de får en bra 

matematikundervisning, men flera önskar alternativa arbetssätt om de fick förändra 

undervisningen. Förslag som att arbeta vid datorn och arbeta mer med problemlösning 

uppkommer. Flera elever har dock svårt att ge exempel på om matematiklektioner kan 

innehålla annat än räkning i boken, vilket tyder på att eleverna är mycket vana vid detta 

arbetssätt. Citatet nedan föregås av en diskussion om att matte innebär räkning i boken: 

 

Intervjuare: Finns det nån annan matte? 

Elev 3: Ja, det finns det tror jag. Jag är, jag vet inte så mycket om det men. 

 

De elever som presterar svagare på de diagnostiska testen, har enligt min tolkning av 

materialet svårare att se strukturen på undervisningen. Dessa elever uppger att läraren 

har genomgång någon gång ibland, men beskriver i mindre utsträckning koppling till 

uppstart av nytt område eller de uppgifter som de sedan jobbar med. Detta representeras 

av citatet nedan: 

 

Intervjuare: Då skulle jag vilja att du berättar lite om mattelektionerna ni har. 

Jag har ju inte varit med på någon mattelektion. Vad händer på 

mattelektionen? 

Elev 1: Det vet jag inte men det är i alla fall roligt att ha mattelektion. 

Intervjuare: Ja. Men vad gör ni? 

Elev 1: Sitter på platserna och jobbar.  

Intervjuare: Jaha. Hur jobbar ni då? Vad betyder det? 

Elev 1: Alla sitter på sin plats och stör inte andra. 

[…] 

Intervjuare: Hur vet ni då hur ni ska göra det som är i matteboken? 
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Elev 1: Vår lärare har vissa stopp som vi ska jobba till. Och så när man har, 

alla har kommit till det. Nej, när, efter mins.. Efter nä.. Hon har helst 

genomgångar i halvklasser, det är då hon har det, för då är vi mindre.  

 

De elever som presterar bättre på diagnoserna, ger en tydligare bild av strukturen – att 

varje område börjar med en genomgång där läraren berättar hur man kan arbeta i 

kommande kapitel och att det efterföljs av individuell räkning i matteboken, vilket 

exemplifieras av följande elev: 

 

Elev 5: Eh, ja vi brukar ha genomgång först, om vi börjar med ett nytt kapitel, 

typ. Och eh, då brukar läraren prata om, haha. 

Intervjuare: Vad pratar hon om? 

Elev 5: Ja hon, hon, eh, hon, förklarar hur vi ska lösa talen. 

[…] 

Intervjuare: Vad händer sedan då? 

Elev 5: Sen får vi börja jobba. 

 

Undervisningen är enligt min tolkning av elevernas utsagor präglad av imitation eller 

modellande, vilket här betyder att läraren presenterar en modell som eleverna härmar 

och använder sig av vid liknande typer av uppgifter. Så länge eleverna följer den 

föreslagna modellen eller när uppgiften är av samma art fungerar modellen, men 

fungerar sämre om uppgiftens karaktär förändras. Eleverna ger en bild av undervisning 

där läraren i genomgången visar en modell för hur eleverna ska göra för att beräkna 

olika typer av tal, varefter eleverna får öva på denna typ av uppgifter i sin mattebok.  

 

Då eleverna har problem med ett tal får de individuell hjälp av läraren så de kan lösa 

uppgiften enligt den modell som är aktuell. Problemen eleverna stöter på i 

undervisningen uppger de att de löser genom att räcka upp handen och få hjälp från en 

lärare, som lotsar eleverna fram till rätt lösning.  

 

Undervisningen är en påverkansfaktor i denna studie dels eftersom jag ser en koppling 

mellan prestation och det fokus på räkning i matteboken som tycks föreligga, dels 

eftersom lärandet tycks bestå av att eleverna ska använda sig av modeller som läraren 

visar, det vill säga imitation av befintliga modeller.  
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5.3. Kunskap som eleverna tillägnar sig 

Elever som presterar olika bra på de diagnostiska testen förefaller också ha tillägnat sig 

delvis olika matematiska kunskaper. Elever som gör korrekta beräkningar på 

diagnoserna uppvisar i större utsträckning förståelse för vad de gör än de som utför 

felaktiga beräkningar. Kunskapen tycks vara olika beroende på vilka 

subtraktionsuppgifter som ska utföras, om de är frågan om högre eller lägre tal. Vid val 

av metoder och strategier för subtraktioner som innehåller lägre tal gör eleverna i 

varierande utsträckning genomtänkta val. Eleverna visar i de flesta fall förståelse för 

talens uppbyggnad, och alla elever visar att de har flera olika strategier för 

huvudräkning med subtraktioner. Eleverna använder exempelvis olika metoder 

beroende på om talen ligger nära varandra på tallinjen, långt ifrån varandra på tallinjen, 

om de kan använda ”tiokompisar” (tal som tillsammans blir tio, exempelvis 4 och 6) 

eller kan göra beräkningar med varje talsort för sig. Eleverna väljer dock inte 

genomgående den metod som kan anses vara lämpligast. Flera elever undviker 

exempelvis metoder där de behöver räkna baklänges på tallinjen. I några fall använder 

sig eleverna av standardalgoritmen för att räkna ut lägre tal, exempelvis 91-89. 

 

Då det gäller tal som är högre, och som kräver skriftliga beräkningsmetoder visar 

eleverna inte förståelse för vad de gör och varför de gör som det gör. Kunskapen tycks 

istället vara baserad på inlärda regler som ska följas, utan förståelse för hur de kan 

användas. Samtliga elever utom en väljer standardalgoritmen vid beräkning av högre 

tal, och vid beräkningar med högre tal gör dessa elever inga överväganden kring val av 

metod. En elev använder sig av både standardalgoritmen och metoden bakifrån med 

plus vid olika uppgifter. Eleven motiverar sitt metodval med en förklaring att önskan 

fanns att visa båda metoderna, men att bakifrån med plus är lättare eftersom eleven 

slipper att räkna subtraktion med denna metod.  

 

Vid beräkning med standardalgoritm för subtraktioner tycks eleverna ha förstått att de 

har regler att förhålla sig till, men få av eleverna förstår varför dessa regler finns. Fem 

av de sex intervjuade eleverna har svårt att förklara varför de gör som de gör, och ett 

ytterst vanligt svar i mina intervjuer är ”för att läraren har sagt att vi ska göra så”.  

Detta tyder på att eleverna tillägnat sig en kunskap där de klarar att utföra beräkningar 
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utifrån ett mönster som de lärt sig. De elever som uppvisar större svårigheter med 

diagnosuppgifterna, har svårare att förklara varför de gör som de gör. Detta 

exemplifieras av citatet nedan:  

 

Intervjuare: Nej hur vet man att det inte ska vara en tvåa eller tolva eller..? 

Elev 3: Det vet jag inte, men vår lärare har lärt oss att det ska vara en etta eller 

tia. 

Intervjuare: Okej, jag förstår. 

Elev 3: Det lärde inte vår förra lärare oss när vi hade, jag vet inte om vår förra 

lärare lärde oss det. 

Intervjuare: Nej. Men vad gör man med den där tian sedan då? 

Elev 3: Sen tar man det gånger… Det plus det. Sen räknar man minus det och 

så får man svaret här. 

Intervjuare: Varför gör man så? 

Elev 3: Det vet jag inte. Det har vi lärt oss bara. 

 

Bland fem elever ser jag i större eller mindre utsträckning en osäkerhet om vilka 

matematiska regler som gäller vid beräkningar utifrån de inlärda modellerna. I 

undersökningsmaterialet visar det sig nyansskillnader inte bara mellan de elever som 

förväntades klara testen och de som förväntades ha svårigheter, utan mellan alla elever 

i undersökningen. Vissa elever gör fler misstag, och fler typer av misstag, medan vissa 

elever gör färre misstag och färre misstag av olika karaktär. De elever som gör relativt 

få misstag är också de elever som visar relativt god förståelse för de operationer de 

utför. Det omvända sambandet framträder också i mitt material. Samtliga av de fem 

elever som gör fel väljer att göra beräkningarna med hjälp av standardalgoritmen. 

Dessa fem elever har tillägnat sig procedurkunskaper gällande skriftliga 

subtraktionsberäkningar. 

 

En av eleverna i undersökningen tycks ha förstått de olika stegen både i 

standardalgoritmen och i beräkningssättet ”bakifrån med plus”. Eleven kan verbalt 

förklara de steg den genomför, både i standardalgoritmen och i räknesättet bakifrån 

med plus. Eleven tycks ha tillägnat sig både procedurkunskaper och förståelse för vad 

den gör gällande skriftliga subtraktionsberäkningar. Detta är i enlighet med vad 

Löwing (2008) hävdar krävs för att alltid klara att lösa uppgifter med algoritmer.  
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Elevernas felaktiga beräkningar kan förstås utifrån att eleverna lärt sig rutinmässiga 

procedurer eller mönster att följa. Utifrån elevernas svar kan det också tolkas som att de 

elever som förstår vad de gör har förstått kopplingen mellan det konkreta och det 

abstrakta matematiska innehållet i en subtraktionsalgoritm, vilket inte de andra eleverna 

gjort. Ett exempel är förståelse av växling från tiotal till ental eller från hundratal till 

tiotal. I studien framkommer att alla intervjuade elever har god förståelse för 

positionssystemet. De är mycket säkra på ental, tiotal och hundratal, och förstår 

positionernas värde på en direkt ställd fråga. Dock ser de lägre presterande eleverna inte 

kopplingen mellan positionerna och växlingen som genomförs i tal med tiotalsövergång. 

Dessa elever kan inte förklara varför man växlar till tio som minnessiffra i 

subtraktionsalgoritmen, vilket de elever som presterar bättre på de diagnostiska testen 

förstår och är säkra på att det går tio ental på ett tiotal. De har därför inga problem att 

använda de abstrakta symbolerna för att symbolisera det konkreta som sker i en växling. 

De elever som inte visar att de förstått reglerna visar svagare förståelse mellan det 

konkreta och det abstrakta matematiska innehållet. I deras fall tycks siffrorna bara 

representera siffror som de mekaniskt lärt sig hantera genom att följa en modell enligt 

ovanstående stycke, och för de eleverna representerar inte siffrorna någonting konkret 

som exempelvis 10 enkronor eller 6 hundralappar.  

 

När det gäller att förklara varför man ska växla i en standardalgoritm finns det ett svar 

som är mer frekvent förekommande än något annat: ”det går inte”. Detta svar 

uppkommer när den andra termen i subtraktionen är större än den första, alltså 

exempelvis 2-5. I intervjuerna framkommer det att detta tal inte går att beräkna, att det 

är en omöjlighet. Detta är en feluppfattning eftersom talet går att beräkna, men får ett 

negativt svar, vilket man dock inte vill ha i en standardalgoritm.  

 

Elev 5:Och det här går inte. 

Intervjuare: Nej. Varför går det inte? Vad betyder det? 

Elev 5: Sju. Två är mindre än sju. Och då kan vi inte ta bort sju. 

[…] 

Intervjuare: Hur tänker du nu? 

Elev 5: Eh, först är det ju. Det här går ju inte. 
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Detta är en skillnad mot den elev som beräknar samtliga uppgifter korrekt, både vid 

intervjutillfället och vid diagnostillfället. Eleven uppger att detta går att beräkna, men 

att svaret blir negativt, och att det är därför man växlar. 

 

Kunskapen eleverna tillägnar sig är en påverkansfaktor i denna studie eftersom jag ser 

en koppling mellan vilken typ av kunskap eleverna tillägnat sig – procedurkunskap, 

matematisk förståelse eller både och, och elevernas prestationer. De elever som enbart 

visar upp kunskap där de följer regler för en viss modell uppvisar fler misstag i de 

skriftliga subtraktionsberäkningarna. 

5.4. Redovisningsform 

Som redan beskrivet fick eleverna först lösa subtraktionsuppgifter i en intervjusituation, 

där de också fått berätta hur de gjort för att lösa uppgifterna, och sedan vid ett senare 

tillfälle löst samma uppgifter, fast enskilt och endast skriftligt. Då eleverna gjort 

diagnoserna och samtidigt berättat hur de resonerade när de skrev ner sina beräkningar 

har de flesta eleverna beräknat de flesta subtraktionsuppgifterna i diagnoserna på ett 

korrekt sätt. När de sedan enskilt och enbart skriftligt fick utföra samma tester var 

resultatet betydligt sämre, främst hos de elever som vid intervjuerna visade bristande 

förståelse för varför de utförde olika steg i beräkningarna.  

 

Eleverna i denna studie presterar alltså bättre då de muntligt fick redovisa sina tankar i 

kombination med att skriftlig redovisa sina lösningar, än när de enbart redovisar sina 

lösningar skriftligt. Redovisningsformen har alltså, i denna studie, inverkan på om 

eleverna klarar att utföra beräkningarna eller inte, och den muntliga redovisningsformen 

tyder på att eleverna besitter större kunskaper än de sedan visar på de diagnoser som 

endast redovisas genom skrift.  

 

Redovisningsform är en påverkansfaktor i denna studie eftersom eleverna klarar att 

genomföra skriftliga subtraktionsberäkningar olika bra beroende på hur redovisningen 

går till.  
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5.5. Uppfattningar om en god matematikelev 

Samtliga intervjuade elever ger uttryck för en god tro på sin egen förmåga, på en direkt 

fråga. Några av eleverna visar osäkerhet vid några av beräkningarna och uttrycker sig 

som ”jag vet inte om jag har gjort rätt”, ”jag är inte så bra på det här” eller ”vi har inte 

tränat så mycket på det här”. Det kan ses som tecken på osäkerhet på sin egen förmåga. 

På frågan vad som avgör om man är bra i matematik får jag olika svar från dem som 

presterar sämre på de diagnostiska testen, i jämförelse med dem som presterar bättre. De 

som klarar diagnostiska testen väl uppger i större utsträckning att god matematisk 

förmåga är att förstå vad man gör och att göra uppgifterna rätt. De elever som klarar 

testen sämre uppger i större utsträckning att god matematisk förmåga handlar om att 

räkna många uppgifter på en lektion och att klara uppgifterna snabbt: 

 

Intervjuare: Om det går bra, hur vet man det? 

Elev 1: Det ser man om man, det märker man om har jobbat mer än tio eller 

åtta tal. […] Åtta ganska bra, nio är sådär, tio är bra. 

 

Utifrån att de elever som presterar sämre vid diagnoserna också är de elever som uppger 

att det är viktigt att hinna räkna många tal på varje lektion, är tolkningen att de eleverna 

har uppfattningen att det är viktigare att hinna göra klart uppgifterna, eller räkna snabbt, 

än att förstå det matematiska innehållet. I en undervisning där fokus ligger på att lära in 

regler och procedurer snarare än att förstå desamma, blir detta en viktig faktor (Löwing 

2008, Samuelsson 2007). Undervisningen kan på så sätt prägla elevernas uppfattningar 

om vad som är viktigt på matematiklektionerna och vad som gör en god matematikelev. 

Uppfattningarna som eleverna uppger, att detta är egenskaper som en bra matematikelev 

besitter, kan dock också påverka att eleverna tagit till sig procedurkunskapen men 

missat förståelsen trots att denna också kan ha erbjudits i klassrummet. Om det är 

uppfattningarna som gjort att eleverna tagit till sig procedurkunskap snarare än 

förståelse, eller om det är den tillägnade kunskapsformen som utvecklat uppfattningar 

om vad som är en god matematikelev kan jag inte utifrån mitt material avgöra, men att 

de står i relation till varandra framgår. 

 

Uppfattningar är en påverkansfaktor i denna studie eftersom det återfinns en koppling 

mellan synen på vad som gör en god matematikelev och elevernas förmåga att lösa 
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skriftliga subtraktionsuppgifter. Elever som anser att man är duktig matematikelev om 

man förstår innehållet eller gör korrekta beräkningar är också de elever som i större 

utsträckning gör korrekta beräkningar. Elever som fokuserar på att räkna många 

uppgifter på en lektion eller vara snabb är också de elever som gör fler misstag i de 

skriftliga subtraktionsberäkningarna. Däremot kan jag inte i denna studie se att 

elevernas uppfattningar om sig själva som matematikelever har en direkt koppling till 

elevernas matematiska prestationer. Med andra ord kan en elev ha god uppfattning om 

sin egen matematiska förmåga, men inte klara av de skriftliga 

subtraktionsberäkningarna.  

5.6. Osäkerhet på matematiska begrepp 

I intervjuerna finns återkommande matematiska begrepp där förståelsen ser ut att brista 

hos eleverna. Jag kommer nu att presentera dessa olika begrepp var för sig och 

presentera varför detta kan ha påverkan på hur eleverna löser sina subtraktionsuppgifter. 

5.6.1. Osäkerhet på tallinjen 

De flesta eleverna i undersökningen ger uttryck för att de är osäkra på tallinjen. Flera 

elever ger uttryck för att de kan gå framåt på tallinjen, men har svårt att tänka att de 

backar på tallinjen, särskilt då det är en tiotalsövergång. Det framkommer också viss 

osäkerhet på talens grannar, alltså vilket tal som föregår eller direkt följer efter en siffra. 

Två olika exempel nedan får illustrera detta: 

 

Elev 3: Vänta. Jo det var rätt tal. Eh, för vad heter det, det blir lite svårt att 

komma ihåg liksom vad som kommer under sextio tycker jag. 

Intervjuare: Mm. Är det svårt att se tallinjen baklänges tycker du? 

Elev 3: Mm. 

Intervjuare: Är det lättare att gå uppåt och veta vad som kommer efter än vad 

som kommer innan? 

Elev 3: Mm.  
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Eleven i detta exempel, liksom eleven i nästa exempel, visar osäkerhet på talens 

grannar vid tiotalsövergång, och tallinjen tycks inte automatiserad.  

 

Intervjuare: Nu använder du fingrarna igen? Vad… 

Elev 2: Ja. Sextio. Just det det är ju femtio, det är lite svårt när man räknar 

nedåt tycker jag.  

 

I intervjuerna då eleverna fick lösa uppgifter med lägre tal valde flera elever metoder 

där de inte behöver räkna baklänges på tallinjen, även då detta kan anses som en 

lämpligare metod. Detta kan bero på den osäkerhet på tallinjen som framkommer i 

materialet. Osäkerhet på tallinjen kan också påverka eleverna genom att de inte väljer 

att genomföra nödvändiga växlingar, eftersom det genererar beräkningar med 

tiotalsövergång. 

5.6.2. Osäkerhet på kommutativa lagen 

 Ett fel som tidigare forskning visat är vanligt förekommande bland elever som 

genomför skriftliga beräkningsmetoder är att eleverna felaktigt vänder på termerna, det 

vill säga inte förstår att kommutativa lagen endast gäller för addition och multiplikation 

(Beishuizen 1993). Detta bekräftas i studien. Flera elever vänder felaktigt på termerna 

och beräknar 2-5 som 5-2.  

 

Eleverna i studien tycks osäkra på hur termerna i subtraktioner uttalas. Talet 5-2 uttalas 

som ”två minus fem” ibland och ”fem minus två” ibland, av samma elever, ibland i 

samma sammanhang. Detta är relativt frekvent förekommande hos de elever som 

presterar sämre på de skriftliga diagnoserna. Eleverna tycks ändå förstå operationen, 

alltså hur beräkningen går till, även om de är osäkra på att uttala vad det är de gör: 

 

Elev 2: Jag tänker sex minus fyra är två. Sen två minus femtio är fyrtioåtta. 

Intervjuare: Varför tar du femtio minus två där? 

Elev 2: För att jag har två kvar från sex minus fyra. Eller fyra minus sex. 
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Detta är ett fenomen som förekommer oavsett om första eller andra termen är störst.  

Samtliga elever som uttalar termerna i fel ordning ger också exempel under 

intervjuerna där de uttalar termerna rätt. Det tyder på att eleverna saknar förståelse för 

att talens inbördes ordning har betydelse, och kan enligt min tolkning vara en direkt 

orsak till eleverna felaktigt vänder på termerna även vid beräkning. Deras muntliga sätt 

att uttala talet kan således vara en direkt ledtråd till att eleverna saknar förståelse för 

talets uppbyggnad och termernas funktion i talet.  

 

En annan anledning till att eleverna vänder på termerna i en subtraktion som 

framkommer i materialet är att de lärt sig att största talet alltid ska stå först: 

 

Elev 3: Fast det går ju men det är oftast att man sätter det högsta talet först. 

Intervjuare: Kan man liksom byta på de där då? Så att det blir sådär eftersom 

största talet ska vara först? 

Elev 3: Mm, det tror jag. 

Intervjuare: Var det lite så du tänkte här uppe? 

Elev 3: Ja. 

Intervjuare: Mm. Att du vände på dem för att största talet ska vara först? 

Elev 3: Mm. 

 

Samma elev ger också tydligt uttryck för att det är okej att vända på termerna även i en 

subtraktion: 

 

Intervjuare: Om jag skriver upp det här talet här. Jag skriver två minus sju. Är 

det samma sak som att skriva det här talet? (skriver 7-2). 

Elev 3: Ja det är samma sak.  

 

Detta är dock ingen vanlig uppfattning bland de intervjuade eleverna, de andra fem 

eleverna tycks vara medvetna om att det är skillnad på talen i exemplet ovan, även om 

de inte kan uttrycka vad som är skillnaden.  

 

Osäkerhet på matematiska begrepp är en påverkansfaktor i min studie eftersom 

eleverna gör direkta felaktigheter som följd av att de är osäkra på de matematiska 

begreppen. Eleverna väljer i vissa lägen att ta omvägar för att slippa handskas med 

begreppen, vilka i sin tur kan leda till felaktigheter. 
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5.7. Sammanfattning 

I resultatet har följande påverkansfaktorer på de intervjuade elevernas förmåga att 

genomföra skriftliga subtraktionsberäkningar presenterats: 

- Olika utgångspunkter för undervisningen: då lärare och elever har olika 

utgångspunkter för lärandet skapas problem med förståelsen och den logiska 

uppbyggnaden för eleverna. Då eleverna har den förförståelse som läraren förväntar sig 

tycks eleverna ha lättare att förstå innehållet. 

- Undervisningen: fokus i undervisningen tycks vara att lära sig regler, imitera modeller 

och träna på uppgifter för att befästa dessa regler. Eleverna har olika god uppfattning 

om undervisningens upplägg. 

- Kunskaper som eleverna tillägnar sig: eleverna har tillägnat sig olika kunskaper. 

Några har enbart tillägnat sig kunskaper om att det finns regler att följa, men saknar 

förståelse för reglernas innehåll, vilket tycks påverka förmågan att lösa uppgifterna 

korrekt vid enskild räkning. Dessa elever saknar också koppling mellan konkret och 

abstrakt matematiskt innehåll i beräkningarna. Några elever ser denna koppling 

tydligare, visar större förståelse för reglerna och presterar också bättre på testen. 

- Uppfattningar om en god matematikelev: Eleverna har olika uppfattningar om vad 

som gör en god matematikelev. De elever som presterar bättre ger uttryck för mer fokus 

på förståelse medan de elever som presterar sämre ger uttryck för mer fokus på att räkna 

många uppgifter och att räkna snabbt. 

- Osäkerhet på matematiska begrepp: Flera elever ger uttryck för att de är osäkra på 

tallinjen och på kommutativa lagen, vilket dels påverkar valet av metod, men också 

medför att eleverna ibland felaktigt vänder på termerna i talen.  

- Redovisningsform: Eleverna uppvisar olika resultat när diagnoserna görs skriftligt 

enskilt och när de görs skriftligt i samband med muntlig intervju.  

 

I forskning framkommer en bild där de olika faktorerna påverkar varandra i en 

växelverkan. Den bild som eleverna ger av sin lärprocess går snarare i kronologisk 

ordning från utgångspunkter, via undervisning och kunskap till redovisning, än att detta 

sker i växelverkan. Det finns en början och ett slut i processen som eleverna beskriver, 

vilket ses i figur 4 nedan: 
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Figur 4. En översikt över faktorer som påverkar intervjuade elevers resultat.  

 

I figur 4 illustreras lärprocessen för de elever som inte klarar att göra skriftliga 

subtraktionsberäkningar. I undervisningen som eleverna beskriver ligger stort fokus på 

att räkna, träna på att följa beräkningsmodeller och att befästa regler. Eleverna har 

genomgångar inledningsvis inför ett nytt kapitel och ska sedan befästa kunskaperna 

genom att räkna i matteboken. Detta gör att eleverna utvecklar en procedurkunskap, 

alltså förmåga att lösa uppgifter utifrån givna regler. Det medför att de elever som 

intervjuats, som inte tillägnat sig förståelse för reglerna, klarar att beräkna uppgifterna 

ibland, men misslyckas ibland. Eleverna klarade att lösa uppgifterna olika bra beroende 

på redovisningsform, de klarade uppgifterna bättre om de samtidigt fick prata om 

reglerna som gällde. Dessa cirklar kan tolkas i kronologisk ordning i figuren, eftersom 

utgångspunkterna påverkar undervisningens utformande. Undervisningen i sin tur 

påverkar vilken kunskap eleverna tillägnar sig, och eftersom kunskapen för dessa elever 

är lika med förmågan att följa regler blir redovisningsformen i sig avgörande. I den 

redovisningsform där eleverna samtidigt uppmanades att förklara reglerna presterade de 

elever som uppvisade svårigheter bättre än vid enskilda beräkningar. 

 

Utgångspunkter 
Lärare och elever 

tycks ha olika 
utgångspunkter och 
olika förförståelse. 

Undervisningen 
Lektioner med fokus 
på imitation, regler 
och att befästa dessa.  

Kunskap 
Elever beräknar tal 

med hjälp av regler, 
och att följa modeller 

men saknar generell 
kunskap. 

Uppfattningar om sig själva som matematiker 

Matematiska 
begrepp 

Eleverna saknar 
djupare förståelse för 

matematiska 
begrepp. 

Redovisningsform 
Vissa elever klarar 
beräkningar om de 
samtalar om dem, 

men ej enskilt 
skriftligt.  

 
Uppfattningar om en 
god matematikelev 
Att räkna fort och 
många tal tyder på 
att man är en god 

matematiker
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Elevers uppfattningar om vad som gör en god matematikelev är en påverkansfaktor som 

framträder i mitt material. Utifrån de intervjuer som genomförts är det svårt att avgöra 

vad som påverkat vad, huruvida det är uppfattningarna som gjort att eleverna tagit till 

sig procedurkunskaper men inte förståelse, eller om det är undervisningens utformning 

och fokus på regler och räkning som påverkat elevernas uppfattningar om vad som är en 

god matematiker. Att dessa faktorer påverkar varandra, och alltså går in i varandra, är 

dock tydligt. Elevernas uppfattningar om sig själva i matematik är goda, oavsett bild av 

hur en bra matematikelev är, och får därför även i denna figur finnas som en ram kring 

hela lärandesituationen. 

 

I studien framkommer att eleverna är osäkra på vissa matematiska begrepp, och saknar 

djupare förståelse för framförallt kommutativa lagen. Detta kan tolkas som en följd av 

fokus på räkneregler och befästandet av dessa i undervisningen och den kunskap som 

eleverna tillägnat sig. Elevernas grunda förståelse för matematiska begrepp kan också 

vara en orsak till att eleverna tillägnat sig en kunskap där de kan följa regler och 

mönster, eftersom de saknar djupare förståelse för begreppen som reglerna bygger på. 

Att följa ett mönster kan vara enklare än att bygga förståelse där förförståelse eller 

tidigare befäst kunskap saknas. Det är därför inte möjligt i denna studie att avgöra vad 

som bygger på vad, dock är det faktorer som påverkar varandra, och därför går cirklarna 

i figur 4 in i varandra. 
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6. Diskussion 

Denna diskussion är uppdelad i tre delar. I den första delen diskuterar jag studiens 

resultat i förhållande till problemformulering och tidigare forskning. I den andra delen 

diskuterar jag metodologi, studiens utformning och möjliga felkällor i mitt resultat. 

Detta för att läsaren på ett självständigt sätt ska kunna värdera de resultat som 

framkommit. I den tredje och sista delen diskuterar jag intressanta utgångspunkter för 

vidare forskning.  

6.1. Resultatdiskussion 

Subtraktion är ett omtalat diskussionsämne i matematiklärarvärlden. Många lärare 

vittnar om att det är ett svårt område att undervisa i. Vad kommer det sig att vissa 

elever, trots en förmodad gedigen planering och undervisning från läraren, ändå hamnar 

snett, inte når hela vägen fram? En förklaringsmodell kan vara att eleverna äger 

problemet, att exempelvis minneskapacitet påverkar elevernas förmåga. Detta är inte i 

fokus i denna studie, jag har istället fokuserat och tittat på de didaktiska 

omständigheterna som påverkat eleverna. I min studie har jag sett några fenomen värda 

att diskuteras och lyftas lite extra. 

6.1.1. Varför blir det fel när eleverna räknar? 

Löwing (2008) och Cauley (1988) hävdar att procedurkunskaper och regelkunskaper när 

det gäller algoritmräknande inte är tillräckligt för att eleverna ska behärska 

algoritmräknande. De hävdar att förståelse för de steg man utgör i algoritmerna är 

nödvändigt för eleverna ska automatisera räknandet. Detta bekräftas i denna studie. 

Procedurkunskap tycks vara den kunskap som eleverna tagit till sig i undervisningen om 
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subtraktioner av högre tal. Den elev som klarar att genomföra diagnoserna utan fel, både 

vid intervjutillfället och vid det skriftliga enskilda tillfället är också den elev som i störst 

utsträckning tycks ha matematisk förståelse för regler och operationer. Därefter syns en 

fallande trend ibland eleverna i studien, med en koppling mellan prestation och 

elevernas förståelse för reglerna. En faktor till att eleverna inte klarar skriftliga 

subtraktionsberäkningar kan således vara att de enbart lärt sig att procedurräkna 

subtraktioner, och inte förstår varför de gör som de gör.  

 

De elever i studien som visar svårigheter med att utföra skriftliga 

subtraktionsberäkningar tycks också ha svårt att se kopplingen mellan den abstrakta och 

den konkreta matematiken i skriftliga subtraktionsberäkningar. Detta kan ha flera 

möjliga orsaker, där ett av dem kan vara att det främst är regler och imitationsträning 

som erbjudits i undervisningen. Jag förstår det som att eleverna som visar osäkerhet på 

skriftliga subtraktionsberäkningar i min studie missat att subtraktionsalgoritmen 

innehåller konkret matematik, att siffrorna står för ett matematiskt innehåll. Siffrorna är 

en representation av ett antal av någonting, exempelvis enkronor, tiokronor och 

hundralappar. Siffrorna är en abstraktion av de konkreta pengarna. Exempelvis 

beräkningen 9-2 skulle konkret kunna handla om nio kronor som minskas med två 

kronor, men då kunskapen har gått till en abstrakt nivå sker detta med hjälp av siffror 

som symboler. Finns kopplingen mellan abstrakt och konkret matematik har eleverna 

förståelse för detta, men saknas kopplingen blir siffrorna just bara siffror. Ett annat 

exempel är positionssystemet, som Cauley (1988) påvisat som ett problem. Eleverna i 

min studie är säkra på positionerna när det ställs direkta frågor om det. De elever som 

presterar bättre på testen kan också förklara den konkreta kopplingen mellan 

positionerna i algoritmen och växlingens minnessiffra, vilket eleverna som presterar 

sämre på diagnoserna har svårt för. För dem är 10 en siffra de lärt sig ska sitta där, men 

det hade lika gärna kunnat vara en annan siffra om de lärt sig det. Kopplingen mellan 

det abstrakta och det konkreta tycks enligt min tolkning ha gått förlorat i undervisningen 

för dessa elever, medan det återfinns hos den elev som utan större svårigheter klarar att 

beräkna subtraktionstalen. En utmaning för lärarna är att synliggöra den konkreta 

matematiken i skriftliga subtraktionsberäkningar även för dem som inte själva gör den 

kopplingen. 
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En annan möjlig konsekvens av modellande eller imitation i undervisningen som 

framkommer, det vill säga att eleverna lär sig att göra som läraren gör på liknande typ 

av uppgifter, är att eleverna tycks ha missat att generalisera sin kunskap. Eleverna klarar 

att utföra uppgifter av högre tal ibland, men inte alltid. Eleverna behöver stöttning 

framåt till dess att de kan använda sin kunskap i olika slags situationer, det är först då 

som kunskapen är befäst och användbar för dem. Huruvida eleverna erbjudits möjlighet 

till generalisering i undervisningen framgår inte av intervjuerna, men en trolig 

förklaring utifrån elevernas utsagor är att eleverna fått modeller som de sedan fått träna 

på i matteboken, och som inte utmanats i andra och annorlunda situationer.  

 

Eleverna har olika uppfattningar om vad som gör en god matematikelev, trots att de fått 

samma undervisning av samma lärare. Detta påverkar sättet de löser sina uppgifter på, 

då de som har fokus på att räkna många uppgifter på en lektion har sämre resultat på 

diagnoserna. Vad kommer det sig att eleverna fått olika uppfattningar, i samma 

klassrum? En teori som skulle kunna bidra till en förklaring är teorin om social learning. 

Inom teorin finns aspekten observational learning, som innebär att någon observerar ett 

beteende, som den sedan tar efter (Horner, Bhattacharyya & O'connor 2008). Möjligen 

har eleverna med uppfattning att räkningen ska gå fort snarare än generera förståelse 

observerat antingen läraren eller andra klasskamrater, som snabbt löst uppgifterna. 

Detta, att lösa uppgifterna fort, kan då ha blivit ett ideal som eleverna själva skapat, 

eftersom de sett hur lärarna eller de framgångsrika klasskompisarna gjort. I kombination 

med att eleverna i undervisningen får modeller att följa eller imitera enligt 

resonemanget ovan är denna slutsats inte orimlig.   

 

Värt att notera är att fem av de sex eleverna hade större eller mindre svårigheter att 

utföra beräkningarna vid något eller båda av beräkningstillfällena, vilket är fler än vad 

som skulle kunna förväntas utifrån urvalet. Detta hade inte framkommit om endast 

intervjuer hade genomförts, eftersom antalet fel ökade vid andra testtillfället. 

 

Att eleverna uppvisar olika resultat vid de båda tillfällena är därför värt att 

uppmärksamma. Resultatet pekar på att eleverna i studien har lättare att lösa uppgifter 

korrekt vid en muntlig redovisningsform. Eleverna i studien är vana att ta sig igenom 

problem som uppkommer genom att få stöttning från lärare, som förklarar hur de ska 

göra. Eleverna klarar att lösa uppgifter tillsammans med vuxen, men inte själva. Ur 
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denna synvinkel är det inte förvånande att eleverna klarar att lösa problem då en 

intervjuare är närvarande, men inte själva. Detta trots att de inte fått hjälp, även då de 

frågat, utan att de snarare fått möjlighet att prata om de procedurer som ska utföras. 

Kanske har de exempelvis påmints om regler som gäller och hur de fungerar genom att 

berätta om dem. Troligtvis skulle eleverna gynnas av en rikare uppsättning med verktyg 

då de stöter på problem. Eleverna skulle sannolikt utveckla sin förmåga att använda den 

befintliga kunskapen, eller tvingas förstå vilken kunskap som är nödvändig att besitta 

för att klara av att lösa uppgifterna. Lester och Lambdin (2014) föreslår att 

undervisningen bör utgå från problemlösning just för att eleverna ska ”tvingas” inse 

vilken kunskap de behöver och därmed få en större förståelse för den. 

 

I den forskningsgenomgång som ligger till grund för denna studie har samtliga studier 

ett upplägg där eleverna skriftligt fått lösa ett antal uppgifter. Att resultatet i den här 

studien pekar på att elever med svårigheter presterar bättre i muntlig redovisningsform 

än i skriftlig kan ha inverkan på och betydelse för hur vi examinerar elever i olika 

områden, och utifrån vilka examinationsformer vi gör våra bedömningar. Det är också 

viktigt att reflektera över om den undervisning som bedrivs påverkar förmågan till 

redovisning.  

 

Det är intressant att nyansskillnader framkommer i samma klassrum. Varför har vissa av 

eleverna tillägnat sig förståelse, medan andra inte gjort det? Om även förståelse erbjuds 

i klassrummet, vad kommer det sig att eleverna ändå hamnar i görandet, i 

procedurkunnandet? Hur kan vi komma runt det? Om läraren inte kartlägger och tar 

utgångspunkt i elevernas befintliga kunskaper i en undervisningssituation är risken stor 

att lärarens och elevernas utgångspunkter inte stämmer överens. Lärarens förförståelse 

och förväntningar riskerar att inte stämma överens med elevernas förförståelse och 

befintliga kunskaper, och det i sig skulle kunna generera svårigheter som eleverna i 

studien uppvisar. Barnens lärande utgår från deras tidigare erfarenheter, och om 

undervisningen har andra utgångspunkter kan eleverna missa värdefull kunskap och 

förståelse, som är förgivettagna. Detta i sin tur leder till ett glapp i elevernas logiska 

förståelse för de skriftliga subtraktionsberäkningarna. Alternativet är att de får 

undervisning om kunskap som redan är befäst. För att bygga en matematisk grund som 

Löwing (2008) påpekar behöver eleverna en befintligt grund av samma begrepp, som 

sedan byggs på steg för steg. Om påbyggnaden sker på en ostadig grund riskerar bygget 
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att bli vingligt, och de matematiska begreppen saknar djupare förståelse och befästelse. 

Två exempel som lyfts fram i min resultatdel är tallinjen och kommutativa lagen, som 

flera elever tycks vara osäkra på och som ger direkta svårigheter.   

 

 
Lärandet av skriftliga subtraktionsalgoritmer sker enligt elevernas utsagor via modeller, 

som eleverna lär sig behärska och imitera. Konsekvenserna är att eleverna i liten 

utsträckning tillägnar sig förståelse, och om kunskapen inte generaliseras har eleverna 

svårt att använda den i olika situationer. En stor utmaning för matematiklärare är att 

skapa undervisningssituationer där skriftlig subtraktion lärs på annat sätt än genom 

imitationer av modeller i bekanta situationer, att skapa undervisningssituationer där 

förståelse och kopplingar till tidigare kunskaper fokuseras, och där kunskapen 

generaliseras, liksom det gjorts för den elev i studien som klarar testen utan större 

problem.  

6.1.2. Undervisningen nu och framöver 

Att undervisningen i min studie till stor del har fokus på räkning i matteboken bekräftar 

vad tidigare forskning visat om hur undervisningen bedrivs i svenska skolor 

(Samuelsson 2007, Skolverket 2009). Tidigare forskning har visat att detta inte är det 

mest effektiva sättet att bedriva undervisning med mål att utveckla olika matematiska 

förmågor (Samuelsson 2007, Löwing 2008). Detta är ingen ny insikt, och en fråga att i 

självreflektionens ljus ställa oss matematiklärare är varför undervisningssituationen 

fortfarande ser ut såhär? Vad studien visar är att de faktorer till gott lärande som 

forskare påvisat och som sammanfattats i figur 3, inte är överensstämmande med hur 

lärprocessen ser ut i denna studie, i figur 4. Den lärprocess som framkommer i 

materialet och presenteras i figur 4 tycks gynna vissa, men inte alla elever. Varför 

stämmer inte figur 3 och figur 4 överens? Är vi obenägna att förändra oss? Saknas tiden 

för planering och utvärdering? Eller saknas fortfarande kunskapen att möta alla elever 

på deras befintliga nivå?  
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Figur 3. Lärprocessen för ett  Figur 4. En översikt av faktorer som påverkar  

               matematiskt begrepp.                 intervjuade elevers resultat. 
 

 
Lärprocessen skulle behöva bli mer dynamisk och ha utgångspunkter i elevernas 

befintliga kunskaper. Eleverna skulle, för att förstå och kunna använda skriftliga 

subtraktionsberäkningar, behöva erbjudas mer i undervisningen än imitation och 

modellering, även om detta i enlighet med exempelvis Samuelsson (2007) också är en 

viktig del av undervisningen. Här handlar det om att komplettera undervisningen så 

eleverna bygger på den redan befintliga kunskapen och erfarenheten de besitter, att de 

förstår vilken kunskap de behöver, och kanske också tvingas söka rätt på nödvändig 

kunskap. Eleverna skulle troligtvis vinna på om de förstod kopplingen mellan den 

abstrakta och den konkreta matematiken, vilket i så fall på ett tydligare sätt behöver 

synliggöras i undervisningen. Ett viktigt steg för eleverna i min studie som presterade 

lägre på testen är också att generalisera sin kunskap, att kunna använda kunskapen i 

olika situationer utifrån olika förutsättningar. För att utveckla den förmågan behöver 

eleverna möta det i undervisningen.  

6.2. Metoddiskussion  

I detta stycke diskuteras de överväganden som gjorts i samband med studien för att 

läsaren självständigt ska kunna värdera studiens resultat. Valet av metodologi har en 

avgörande betydelse för studiens utformning. Att göra en kvalitativ studie inom ett 

område som av tradition innehåller kvantitativa studier kan tyckas märkligt. Men som 
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beskrivet tidigare hävdar jag att det finns en lucka i fältet, som den här studien har 

avsett att delvis täcka. Att valet föll på hermeneutik som metodologi berodde på att 

intresset att undersöka vad elever förstått och inte vid subtraktionsberäkningar, med 

fokus på elevernas förståelsevärld och inte matematiken i sig. Ett alternativ var att göra 

en fenomenografisk studie och visa på variationen av förståelse. Eftersom det är 

elevernas uppvisade förståelse och inte uppfattningar jag ämnat studera passade ett 

hermeneutiskt angreppssätt bättre. Fokus ligger inte i undersöka vad eleverna ansåg om 

ämnet eller vad de faktiskt presterade, utan vad jag kan upptäcka att de förstått. Detta 

kräver någon form av tolkning av elevernas svar och utsagor, och därför anser jag en 

hermeneutisk metod vara en lämplig. 

 

En variant som tidigare använts är att använda hermeneutik för att tolka elevernas 

lösningar istället för att intervjua eleverna. Exempelvis Ebbe Möllehed (2001) har i sin 

avhandling undersökt varför elever har svårt att lösa matematiska problem. Han lät en 

grupp elever lösa olika matematiska problem, där han sedan tolkade lösningarna med 

hjälp av en hermeneutisk ansats. Elevlösningar var alltså Mölleheds empiri, till skillnad 

mot mina intervjuutskrifter och elevlösningar. Detta hade möjligtvis varit en 

framkomlig väg även i denna studie, men det är en övervägande fördel att kunna fråga 

eleverna om deras lösningar, se när de genomför uppgifterna och ställa fördjupande 

frågor om det som är svårt för intervjuaren att förstå. Risken för feltolkning kan antas 

minska.  

 

Det finns vissa risker med intervjuer som datainsamlingsmetod. Potentiella risker i den 

här studien var dels om barnen svarade det de trodde att jag som intervjuare vill höra, 

dels om intervjun låg på en för abstrakt nivå för eleverna. Huruvida eleverna svarade 

som de trodde att jag önskade eller ej är svårt även i efterhand att svara på, det är en 

möjlig felkälla i resultatet. För att konkretisera samtalet med eleverna fick eleverna göra 

subtraktionsdiagnoser, där de under tiden fick förklara hur de gjorde för att lösa 

uppgifterna. Vinsterna med ett test kan antas vara flera. Dels hade både eleverna och jag 

som intervjuare något konkret att koppla det abstrakta till. Dels tror jag att risken att 

eleverna svarade det de trodde att jag vill höra minskade, eftersom de hade konkreta 

uppgifter där de skulle förklara hur de tänkt. I ett sådant arrangemang är det svårare att 

försöka anpassa svaren och utsagorna till vad de tror att jag som intervjuare ville höra. 
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Att initialt ha ett samtal om elevernas uppfattningar om matematik som ämne och sig 

själva som matematikelever var ursprungligen ingen självklarhet, men eftersom det i 

forskning sägs vara en viktig faktor för hur elever presterar i skolan (Peters 2013, 

Parsons, Croft & Harrison 2009, Winheller, Hattie & Gavin Brown 2013) togs det med 

som ett område i intervjun. Denna del av intervjun gjordes innan eleven skulle 

genomföra diagnosen, eftersom en risk annars hade kunnat vara att eleverna färgat sin 

uppfattning utifrån hur de tyckt att det gått på diagnoserna. Det efterföljande testet 

gjordes för att se om det var någon skillnad på om elevernas prestation vid 

intervjutillfället och vid ett enskilt skriftligt tillfälle. Detta upplägg visade sig vara 

fruktbart för studiens resultat, dels eftersom eleverna presterade olika på de olika 

testtillfällena, vilket sannolikt inte uppmärksammats med ett annat upplägg, dels 

eftersom elevernas utsagor om undervisningen gett möjlighet till diskussion kring den 

samma. Det hade försvårats utan den inledande delen av intervjun.  I en studie där 

forskaren vill veta vad elever förstår och inte förstår då de genomför 

subtraktionsberäkningar kan ett maximalt urval ifrågasättas. Varför användes inte vad 

Patton (2002) kallar homogent urval, ett urval där alla elever var av samma kategori? 

Varför valdes inte enbart elever som inte förväntades klara diagnoserna att studeras? 

Vinsterna hade varit att ett bredare urval i förhållande till studiens två första 

frågeställningar. Vinsten med ett maximalt urval kan dock förväntas vara flera. Dels en 

större variation i svaren, vad elever förstått respektive inte förstått då de genomför 

skriftliga subtraktionsberäkningar, dels möjligheten att jämföra elever som klarat 

diagnosuppgifter med elever som inte klarat diagnosuppgifter – vari ligger skillnaderna? 

Vilken skillnad på förståelse finns det, trots att eleverna deltagit i samma 

undervisningsrum? Urvalet kan alltid diskuteras, och med ett större urval är det möjligt 

att resultatet hade sett annorlunda ut. Resultatet kan också ha sett annorlunda ut om 

andra elever deltagit i studien. Därför gäller resultatet i denna studie endast för de 

deltagande eleverna och kan inte generaliseras. 

 

En annan möjlighet hade varit att intervjua elever som undervisats på olika sätt av olika 

lärare för att se om det fanns eventuella skillnader, men uppsatsens tidsomfattning 

begränsade detta. Det hade dessutom försvårat analysen av bakomliggande faktorer till 

elevernas svårigheter, då ytterligare en faktor hade behövts vägas in. En fördel med 

upplägget är möjligheten att analysera den undervisningssituation och lärprocess som 
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framkommit i materialet, vilket varit betydligt svårare om eleverna undervisats i olika 

kontexter och av olika lärare. 

 

Vid en eventuell ytterligare studie som inkluderar elever under 15 år kommer jag först 

kontakta vårdnadshavare för godkännande om deltagande i studien, därefter tillfråga 

berörda elever. 

6.2.1. Tolkningsförfarande 

Med en hermeneutisk ansats väcks en rad frågor som redan tidigare berörts; hur vet 

forskaren att tolkningarna är trovärdiga? Hur påverkas tolkningarna av förförståelsen? 

Hur kan kvaliteten i tolkningarna säkras? För att så långt som möjligt kvalitetssäkra 

tolkningarna i studien har Giljes och Grimens (1992/2007) kriterium för trovärdig 

tolkning använts. Jag har ställt mig frågan om delarna och helheten passar ihop, om det 

finns en röd tråd, samt om det är rimliga tolkningar utifrån elevernas ögon. Westlunds 

(2009) steg för tolkningsprocessen har också till stor del följts, för att inte utesluta 

viktiga delar i en tolkningsprocess, allt för att i så stor utsträckning som möjligt göra 

tolkningar i enlighet med kvalitetskriterierna. Detta motsäger dock inte att andra 

personer hade tolkat materialet annorlunda. I resultatdelen finns vissa exempel och citat 

ur materialet med, detta för att på ett öppet sätt redovisa var tolkningarna kommer ifrån. 

Min förkunskap inom området har troligtvis haft inverkan på min studie, men genom 

min redovisning av denna har jag varit öppen med vad min förkunskap består i. 

6.3. Reflektioner 

Studiens resultat och diskussioner har medfört vissa reflektioner hos mig som forskare 

och verksam matematiklärare. Hur kan jag och andra matematiklärare använda oss av 

den kunskap som framkommit i denna studie för att utveckla vår undervisning? Hur kan 

vi nå de elever som fortfarande inte, trots en förmodad stor mängd välplanerad 
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undervisning, klarar att genomföra skriftliga subtraktionsberäkningar? Dessa frågor 

diskuteras utifrån personliga reflektioner i detta stycke.  

 

En av de möjliga ledtrådarna till förbättrade kunskaper hos eleverna tror jag ligger i de 

illustrationer jag presenterat i arbetet, där en av de stora skillnaderna är lärarens och 

elevernas utgångspunkter för undervisningsstoffet som ska läras in.  

 

”Det du tar för givet att eleverna kan, det ska du undervisa om” sa en kollega till mig en 

gång. Kollegan menade att eleverna som redan besitter kunskaperna gynnas av 

repetitionen, men framför allt att det finns flera elever i klassrummet som inte behärskar 

det som de förväntas kunna. Just det är vad som framkommer i min studie, att 

utgångspunkterna – vad lärare förväntar sig att eleverna kan och vad eleverna faktiskt 

kan, kan vara en orsak till att eleverna inte tar till sig av undervisningen, trots att denna 

kan vara både gedigen och välplanerad.  

 

Att få insikt om elevernas befintliga kunskaper innan ett nytt arbetsområde, oavsett om 

det gäller skriftliga beräkningsmetoder eller något annat matematiskt begrepp, säger 

flera forskare är en viktig förutsättning för att eleverna ska ta till sig den nya kunskapen 

(Engvall 2007, Hedrén 2001, Löwing 2008 och Pehkonen 2001). Detta medför troligtvis 

ett merjobb för läraren, och kan vara tidskrävande om det görs i exempelvis form av 

diagnoser. Ska vi få ännu en uppgift vi måste göra som tar tid? kanske någon tänker. 

Om resultatet blir att fler elever klarar att genomföra skriftliga beräkningsmetoder på 

korrekt sätt kan det vara värt den initiala tidsinvestering det kräver, och till och med ge 

en tidsvinst om eleverna skapar sig en beständig förståelse.  

 

Om matematiklärare lyckas hitta elevernas nivå, och inför varje lektion fundera över 

vad eleverna behöver för att utvecklas vidare skapas de didaktiska situationer som 

Engström (2007) pratar om. De didaktiska situationerna kräver möjligtvis andra 

arbetsmetoder än enbart räkning i boken, vilket är känt sedan tidigare (Samuelsson 

2007). När elevernas befintliga kunskaper och den undervisning som sker påverkar 

varandra, och då de didaktiska situationerna formas utifrån vad eleverna ska lära sig kan 

närma oss den lärprocess som illustrerats i figur 3: 
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Figur 3. Lärprocessen för ett matematiskt begrepp.  
 

Att de olika delarna i lärprocessen hänger samman är en viktig lärdom att dra utifrån 

studiens resultat, som visar att elevers brister kan bero på en lärprocess där faktorerna 

påverkar varandra endast i enkel riktning snarare än att växelvis påverka varandra som i 

figur 3. Kan vi matematiklärare finna former för en lärprocess där faktorerna påverkar 

varandra, där elevernas befintliga kunskaper är centralt, och där vi skapar didaktiska 

situationer utifrån vad eleverna ska lära sig, tror jag slutligen att mycket är vunnet för 

elevernas fortsatta matematiska kunskapande. 

6.3.1. Vidare forskning 

I samband med den här studien har jag fått upp ögonen för flera olika 

matematikdidaktiska områden som vore intressant att beforska vidare, både för egen del 

och för det kollektiva matematikdidaktiska kunnandet i stort. Dessa presenteras nedan. 

 

En viktig fråga i diskussionsdelen, värd att beforska vidare, är varför undervisningen i 

vissa klassrum ser ut som den historiskt sett gjort under lång tid, men som forskare 

hävdare inte är gynnsamt för elevernas utveckling. Vilka är lärarnas didaktiska 

utgångspunkter? Vad är anledningarna till att systemet inte förändrats? Med en annan 

metodologisk ingång, etnografi där klassrumssituationer eller –aktiviteter vanligen 

observeras skulle undervisningen kunna beforskas, för att se hur undervisningen faktiskt 

ser ut.  
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I ett längre perspektiv och i ett mer storskaligt projekt vore det intressant att genomföra 

ett interventionsprojekt där modellen i figur 3 testas, för att se om elevernas förmåga att 

lösa subtraktionsuppgifter med högre tal ökar om undervisningsstrukturen ändras och 

blir mer dynamisk. Då skulle man också kunna undersöka den viktiga frågan om 

undervisningen ger de resultat som läraren önskat, samt varför eller varför inte detta 

sker.  

 

Det vore också intressant att vidare beforska sambandet mellan den undervisning som 

elever erbjuds, hur elever uppfattar undervisningen och hur detta kopplas till 

elevresultat. Har elever som visar sämre matematiska prestationer också svårare att 

förstå undervisningen och undervisningens struktur, så som framkommer i denna 

studie? 

 

I denna studie visade det sig att eleverna presterade bättre då de samtidigt muntligt fick 

förklara sina lösningar, än när de bara löste uppgifterna enskilt, skriftligt. Denna insikt 

skulle, avslutningsvis, också kunna vara föremål för vidare forskning, och användas 

dels som inlägg i debatten om examinationsformer och insamlande av betygsunderlag, 

dels som inlägg i debatten kring elevers allt sämre matematiska kunnande, där 

undersökningarna bygger på skriftliga, individuella redovisningar. 
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Bilaga 1: Förklaringar av matematiska begrepp 

Algoritm: En beskrivning som Löwing (2008) är att algoritmer är en modell för beräkning av 

exempelvis subtraktionstal. Modellen följer ofta samma mönster. Historiskt sett menar hon har 

arbetet med algoritmer handlat om att öva tills de är automatiserade, att få procedurkunskap, men 

hon hävdar att detta inte är tillräckligt för elever att lära sig. Hon menar att eleverna, för att kunna 

använda sig av algoritmer, måste förstå de olika delarna eller stegen i algoritmräkningen, och att det 

är först då det automatiseras. Risken är annars stor att elever gör rätt ibland och fel ibland. ”En 

sådan kunskap förutsätter inlärningsmetoder där eleverna, gärna utifrån en upplevd vardag, ges en 

konkret förankrad förståelse för de operationer som utförs och hur dessa operationer kan förklaras 

med hjälp av räknelagar och räkneregler” (Löwing 2008, s 126). 

Bakifrån med plus: Beräkningsmetod som också kan kallas stegvis beräkning eller beräkning från 

delen. Metoden fokuserar hur många steg det är från den lägre termen i en subtraktion till den högre 

termen. Exempelvis 37-16  beräknas genom 1620 = 4 steg, 2030 = 10 steg, 3037=7 steg. 

Totalt tar man steg (Bentley & Bentley 2011) 217104 

Kommutativa lagen: Räknelag som säger att abba   och abba  . Den kommutativa 

lagen säger att den inbördes ordningen på talen inte har någon betydelse då man utför additioner 

och multiplikationer. Denna lag gäller inte för subtraktion och division, där talens inbördes ordning 

har betydelse. (Löwing 2008). 

Minnessiffra: Siffra som skrivs, vanligen ovanför, algoritmen för att minnas en växling (Löwing 

2008). 

Negativa tal: Tal som är mindre än 0. 

Positionssystemet: Positionen i ett tal talar om vilket värde siffran i talet har. I talet 246 betyder 

2:an 200, 4:an 40 och 6:an 6 (Löwing 2008). 

Procedurkunskap: Samuelsson (2007) beskriver procedurkunskap som kunskap om matematikens 

symboler och tecken, att klara att utföra beräknar på korrekt sätt och att kunna välja lämplig 

procedur för olika beräkningar. Att utföra beräkningar korrekt menar han att man genom 

procedurkunnande kan klara utan någon förståelse, utan genom att lära sig regler man följer. Han 

menar att detta är en viktig del av det matematiska kunnandet, men att detta måste kompletteras 

med annan undervisning som fokuserar förståelse. Löwing (2008) refererar till Kihlbom som 

hävdar att procedurräkning som man inte förstår leder till att man befäster fel. 

Standardalgoritm: Den algoritm som historiskt sett varit vanligast förekommande i svensk skola. 

Brukar även kallas uppställning eller lånemetoden (Löwing 2008). Se figur 1 och 2. 

Termer: De ingående talen i en subtraktion kallas för termer. Svaret kallas för skillnad eller 

differens (Löwing 2008).  

Växla: Begrepp som används för att hantera tiotalsövergångar i standardalgoritmen för subtraktion 
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(Löwing 2008). Se figur 1 och 2.  
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Bilaga 2: Diagnos 1 

 

 

  6



 

Bilaga 3: Diagnos 2 
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Bilaga 4: Informationsbrev till vårdnadshavare 

Örebro 2014-04-03 
Till vårdnadshavare till elever i årskurs 4 på XXX. 
 
Jag arbetar som matematiklärare på Norrbyskolan i Örebro. Under våren har jag fått möjlighet att 
fördjupa mig i matematik och matematikdidaktik via kursen Pedagogik på avancerad nivå på 
Örebro universitet. Jag har valt att studera området subtraktion, hur elever tänker då de löser 
skriftliga subtraktionsberäkningar och vilka svårigheter de stöter på. Mer specifikt vill jag förstå 
vad elever uppfattar som svårigheter med subtraktionsberäkningar. Detta för att få en bättre 
kunskap hur jag ska kunna undervisa om detta framöver.  
 
Nu är det dags för mig att genomföra en studie. Du får detta brev eftersom ditt barn har sagt att han 
eller hon vill vara med som deltagare i studien. I studien kommer eleverna få göra skriftliga 
subtraktionsberäkningar och sedan i ett samtal med mig berätta hur han eller hon gjort då den löst 
sina uppgifter. Av tidsskäl kommer jag inte hinna prata med alla elever, och kommer därför efter 
den skriftliga delen välja ut ca 6-8 elever som jag pratar med. Under samtalet kommer det ske en 
videoupptagning för att jag lättare ska minnas vad eleverna sagt.  
 
Det är frivilligt att delta i studien, och eleverna får när som helst – före, under eller efter intervjun 
säga att han eller hon inte längre vill delta. Då kommer den elevens information plockas bort.  
 
Materialet jag får in kommer att analyseras och sammanställas i ett vetenskapligt arbete. Alla 
data/inspelningar kommer avidentifieras innan de används, vilket betyder att varken skola eller 
individer ska vara igenkännbara i mitt resultat. Allt insamlat material – tester och videoupptagning 
från samtalet kommer att förstöras efter att uppsatsen är publicerad.  
 
För att barn under 15 år ska få delta i studier behövs vårdnadshavares godkännande, varför jag nu 
ber er att fylla i om ni samtycker eller avböjer att ert barn får delta i min undersökning. Lämna 
talongen nedan till klassläraren senast tisdag 8 april.  
 
Har ni frågor går det bra att maila mig på frida.wetterstrand@orebro.se  
 
Tack på förhand! 
Med vänliga hälsningar 
Frida Wetterstrand 
 
 
Barnets namn:______________________________________________________________ 
 
          Får vara med i undersökningen 
 
          Får inte vara med i undersökningen 
 
 
Förälders underskrift:__________________________________________________________ 

  8

mailto:frida.wetterstrand@orebro.se


 

Bilaga 5: Frågeguide elevers uppfattningar om matematik. 

 
 Berätta lite för mig vem du är! 

 
 Berätta om en vanlig mattelektion!  

 
 Hur går undervisningen till? 

 
 Vad tänker du om matte? 

 
 Berätta hur det känns för dig när det är mattelektion! 

 
 Berätta hur du tycker att det går för dig i matten! 

 
 Hur lär du dig bäst om matte? 

 
 Är det något mer du vill berätta om matte? 

 
Vad vill jag veta? 

- Elevens uppfattning om matematik. 
- Elevens uppfattning om mattelektionerna. 
- Elevens uppfattning om sig själv som matematiker. 
- Elevens inställning till ämnet matte. 

 
Syfte: att om möjligt se kopplingar mellan elevens inställning och uppfattning om sig själv och 
ämnet till elevens prestationer vid skriftliga diagnosen.  
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Bilaga 6: Frågeguide till intervju med diagnosuppgifter.  

Jag ställde frågor utifrån följande teman, med följande syften: 
 
Val av beräkningsmetod 
VAD JAG VILL VETA:  
- Hur tänker eleverna när de väljer räknemetod?  
- Har de en strategi för val av lämplig metod? 
- Klarar de av att använda den räknemetod de valt? 
 
Positionssystemet 
VAD JAG VILL VETA: 
- Förstår eleven att talen har olika värden i olika positioner?  
- Förstår eleven att man beräknar talsorterna var för sig? 
- Gör eleverna misstag utifrån att den ej förstått positionssystemet? 
 
Tal med växling 
VAD JAG VILL VETA: 
- Kan eleven procedurräkna med växling? 
- Förstår eleven vad växlingen står för? 
 
Byte av termer 
VAD JAG VILL VETA: 
- Vet eleven hur kommutativa lagen fungerar eller generaliserar de att den gäller även subtraktion? 
- Använder eleverna termbyte ”i brist på annat”? 
- Har eleverna lärt sig ”störst först” och använder det även i detta fall? T.ex. ”1-9, det går inte”. 
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