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Calculation of subtraction through different angles 

A Learning study about the understanding of calculation methods in year 4 

Abstrakt 

Syftet med denna studie är att utvärdera den förståelse elever i årskurs 4 har om 

beräkningsmetoder inom subtraktion samt vilken påverkan ett lektionstillfälle kan ha för 

deras förståelse. Studien har utförts enligt konceptet för en Learning study. Det är en 

metod som har sitt ursprung i en variationsteoretisk lärandesyn. En Learning study avser 

att utforska elevers förståelse för ett lärandeobjekt för att därigenom kartlägga de aspekter 

inom lärandeobjektet som förefaller kritiska för elevgruppens lärande. Därpå genomförs 

en lektion där de kritiska aspekterna varieras i ett variationsmönster för att tydliggöra dem 

för elevgruppen. Lektionstillfällets påverkan på elevgruppen avgörs därefter genom att 

elevernas förståelse om lärandeobjektet kartläggs ånyo. Studiens empiri har samlats in 

genom en för- och en efterdiagnos samt genom en observation. Diagnoserna bestod av 

uppgifter som behandlade olika beräkningsmetoder inom subtraktion, medan 

observationen innehöll iakttagelser av hur de kritiska aspekterna presenterats för 

elevgruppen vid lektionstillfället. Studien visar att den undersökta elevgruppen hade 

bristande förståelse för att subtraktion kan innebära mer än att ta bort värdet av ett tal från 

ett annat. Den kartlägger även elevernas svårigheter med algoritmräkning innehållande 

växlingar av olika slag. Efter ett undervisningstillfälle anpassat efter elevernas behov 

visade det sig att deras förståelse inom skriftlig beräkning och algoritmräkning överlag 

utvecklats, även om samtliga elever inte nått förståelse för alla kritiska aspekter. 

Nyckelord 

Learning study, variationsteori, subtraktion, algoritmräkning 

Tack 

Vi vill rikta ett tack till den lärare och den klass som deltog i denna studie. Deras insats 
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vår handledare Berit Roos-Johansson för hennes råd och stöd under studiens gång.   



  

 

ii 

Innehåll 

1 Inledning ____________________________________________________________ 1 
1.1 Syfte ___________________________________________________________ 1 
1.2 Frågeställningar __________________________________________________ 2 

2 Litteraturbakgrund ___________________________________________________ 3 
2.1 Subtraktion ______________________________________________________ 3 
2.2 Kända subtraktionssvårigheter _______________________________________ 3 

2.2.1 Huvudräkningssvårigheter ______________________________________ 4 

2.2.2 Algoritmräkningssvårigheter _____________________________________ 6 

3 Teori _______________________________________________________________ 9 
3.1 Variationsteori ___________________________________________________ 9 
3.2 Centrala begrepp __________________________________________________ 9 

3.2.1 Lärandeobjekt ________________________________________________ 9 

3.2.2 Kritiska aspekter _____________________________________________ 10 

3.2.3 Variationsmönster ____________________________________________ 10 

3.3 Kända kritiska aspekter inom subtraktionsräkning ______________________ 11 

4 Metod _____________________________________________________________ 13 
4.1 Urval __________________________________________________________ 13 
4.2 Datainsamling ___________________________________________________ 13 

4.3 Genomförande __________________________________________________ 14 

4.4 Konstruktion av elevuppgifter ______________________________________ 15 

4.4.1 Fördiagnosen ________________________________________________ 15 

4.4.2 Efterdiagnosen _______________________________________________ 17 

4.5 Databearbetning _________________________________________________ 17 
4.5.1 Fördiagnosen ________________________________________________ 17 

4.5.2 Observationsschemat __________________________________________ 18 

4.5.3 Efterdiagnosen _______________________________________________ 18 

4.6 Studiens trovärdighet _____________________________________________ 18 
4.7 Etiska aspekter __________________________________________________ 19 

5 Resultat och analys __________________________________________________ 21 
5.1 Kartläggning av klassens kunskaper och behov inom subtraktionsberäkning __ 21 

5.1.1 Huvudräkning _______________________________________________ 21 

5.1.2 Analys av huvudräkning _______________________________________ 22 

5.1.3 Skriftlig beräkning ____________________________________________ 23 

5.1.4 Analys av skriftlig beräkning ____________________________________ 23 

5.1.5 Algoritmräkning _____________________________________________ 24 

5.1.6 Analys av algoritmräkning _____________________________________ 25 

5.1.7 Sammanfattning av kartlagda kritiska aspekter _____________________ 27 



  

 

iii 

5.1.8 Observation av lektionstillfället__________________________________ 28 

5.2 Lektionstillfällets påverkan på elevernas förståelse för beräkningsmetoder inom 

subtraktion ________________________________________________________ 29 

5.2.1 Jämförelse av elevernas resultat vid nära-räkning ___________________ 29 

5.2.2 Analys av elevernas resultat vid nära-räkning på efterdiagnos _________ 30 

5.2.3 Jämförelse av elevernas resultat vid enkelväxling ___________________ 31 

5.2.4 Analys av elevernas resultat vid enkelväxling på efterdiagnosen ________ 32 

5.2.5 Jämförelse av elevernas resultat vid dubbelväxling __________________ 32 

5.2.6 Analys av elevernas resultat vid dubbelväxling på efterdiagnos ________ 33 

5.2.7 Jämförelse av elevernas resultat vid växling över noll ________________ 34 

5.2.8 Analys av elevernas resultat vid växling över noll på efterdiagnos ______ 35 

5.2.9 Resultat och analys av trippelväxling _____________________________ 35 

5.2.10 Analys av lektionens effekt _____________________________________ 36 

6 Diskussion __________________________________________________________ 38 
6.1 Resultatdiskussion _______________________________________________ 38 
6.2 Metoddiskussion _________________________________________________ 40 
6.3 Didaktiska implikationer __________________________________________ 42 

6.4 Fortsatt forskning ________________________________________________ 43 

Referenser ___________________________________________________________ 44 

Bilagor _______________________________________________________________ I 
Bilaga 1 - Samtyckesblankett ____________________________________________ I 

Bilaga 2 – Fördiagnos _________________________________________________ II 
Bilaga 3 – Efterdiagnos ______________________________________________ IV 

Bilaga 4 – Lektionsplanering __________________________________________ VI 
Bilaga 5 – Övningsark till lektionen _____________________________________ IX 
Bilaga 6 – Observationsschema _________________________________________ X 

 



  

 

1 
 

1 Inledning 

Taluppfattning och aritmetik är ett lärandeområde i svensk skola som under lång tid varit 

i behov av utveckling. Resultaten i de tre senaste TIMSS-rapporterna visar att detta 

lärandeområde varit det som svenska elever i årskurs 4 presterar sämst inom (Skolverket, 

2008; Skolverket, 2012; Skolverket, 2016). När resultaten från TIMSS 2007 analyserades 

konstaterades att subtraktionsräkning var ett område som elever i årskurs 4 hade särskilda 

problem med (Bentley, 2008). I grundskolans läroplan fastslås att elever på mellanstadiet 

ska lära sig metoder för bland annat huvud- och algoritmräkning, vilket naturligtvis 

inbegriper subtraktion (Skolverket, 2011). Som blivande mellanstadielärare i matematik 

är det därmed av intresse att undersöka hur undervisning kan bedrivas för att åtgärda 

problem som elever kan tänkas ha med huvud- och algoritmräkning inom subtraktion.  

Mot bakgrund av detta undersöks i denna studie vilken förståelse elever har för olika 

beräkningsmetoder inom subtraktionsräkning. De metoder elever uppvisar störst 

svårigheter med är av intresse att förklara och förtydliga. Detta kommer göras med hjälp 

av en Learning study, där elevernas metodfärdigheter kommer att testas genom diagnoser 

före och efter undervisning om huvud- och algoritmräkning för att avgöra 

undervisningens effekt på elevernas prestation (jfr Maunula m.fl., 2011). 

Undervisningstillfället kommer vara anpassat för att belysa och förklara de kritiska 

aspekter inom beräkningsmetoderna som framkommer vid den första diagnosen. Genom 

undervisningen hoppas vi kunna bidra till att eleverna får en förståelse för vad som sker 

i de olika momenten i beräkningarna och därigenom vidgar sina kunskaper om vad 

subtraktion som helhet innebär. 

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att praktiskt utvärdera vilken förståelse elever i årskurs 4 har för 

olika beräkningsmetoder inom subtraktion samt vilka kritiska aspekter som är 

framträdande för de olika metoderna. Studien syftar även till att undersöka vilken 

påverkan ett anpassat undervisningstillfälle utifrån de kritiska aspekterna har för 

elevernas prestation. 
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1.2 Frågeställningar 

1. Vilken förståelse och vilka missuppfattningar har elever i årskurs 4 om 

beräkningsmetoder inom subtraktion? 

2. Hur påverkas elevernas förståelse för beräkningsmetoder inom subtraktion av ett 

undervisningstillfälle framtaget utifrån deras behov?  
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2 Litteraturbakgrund 

Avsnittet inleds med att räkneoperationen subtraktion beskrivs. Därefter behandlas 

forskning om kända matematiksvårigheter inom huvud- och algoritmräkning. 

2.1 Subtraktion 

Subtraktion är en aritmetisk räkneoperation som används för att avgöra differensen 

mellan två tal (Nationalencyklopedins ordbok, 1996). Vid en sådan operation subtraheras 

en term från en annan för att nå differensen mellan två tal. Tidigare kallades termerna 

subtrahend, talet som ska subtraheras bort, och minuend, talet som det ska subtraheras 

från (se Figur 1). Subtraktion är även inversen av addition, det vill säga att om differensen 

adderas med subtrahenden fås minuenden (Löwing, 2017). 

 
Figur 1. Förklaring av begreppen minuend, subtrahend och differens. Bild av Mikael Broberg. 

 

2.2 Kända subtraktionssvårigheter 

Elever tenderar att ha svårare för subtraktion än andra räknesätt. Detta konstaterades vid 

en analys  av 2009 års ämnesprov i matematik för årskurs 5 (Alm, 2010). Att subtraktion 

är svårare än exempelvis addition är inte så märkligt med tanke på att en addition alltid 

handlar om att addera ett tal till ett annat för att nå en summa, medan subtraktion öppnar 

upp möjligheten att ta bort, jämföra och att se skillnaden mellan en minuend och en 

subtrahend (McIntosh, 2008). När elever i årskurs 5 fick möjlighet att skriva en 

räkneberättelse om subtraktion i ämnesprovet i matematik 2009, valde majoriteten att 

skriva om ett tal som tas bort från ett annat snarare än en jämförelse eller en skillnad 

mellan två tal (Alm, 2010). Detta tyder på att många elevers initiala tanke om subtraktion 

är att det innebär en minskning. Det är inte en svårighet i sig, men det kan begränsa 

elevernas synsätt om subtraktion och försvåra för dem om de ställs inför uppgifter där 

jämförelser är aktuella. 

Flera besvär elever har med subtraktion kan kopplas till en bristfällig taluppfattning där 

begränsade tabellkunskaper och problem med positionssystemet är bidragande faktorer 

(McIntosh, 2008). Dessa svårigheter framträder framförallt när en subtraktion innehåller 
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någon form av växling. Detta konstaterades när subtraktionsundervisning i en 

lågstadieklass observerades och analyserades (Leinhardt, 1987). 

2.2.1 Huvudräkningssvårigheter 

80 % av de beräkningar som vuxna utför genomförs med hjälp av huvudräkning 

(McIntosh, 2008). Därmed är det betydelsefullt att elever i svensk grundskola utvecklar 

en fungerande huvudräkning. McIntosh (2008) tar upp två vanliga strategier vid 

subtraktionshuvudräkning, såväl med papper och penna som utan. Vid den första dras 

stegvis subtrahenden bort från minuenden. Denna metod används bland annat vid 

talsortsräkning (se Figur 2) och lite-räkning (se Figur 3) (jfr Björklund & Dalsmyr, 2014). 

Den andra handlar om att omvandla subtraktionen till en addition. Istället för att 

exempelvis subtrahera 86 med 72 försöker man hitta talet som kan adderas med 72 för att 

få 86. Strategien är lämplig vid subtraktion med två närstående tal, och används således 

för nära-räkning (se Figur 4) (a.a.). Den används också vid subtraktion av okänd 

subtrahend eller minuend (Nunes m.fl, 2007). Vid användning av denna strategi krävs 

dock att eleverna fullständigt förstått det inverterade förhållandet mellan subtraktion och 

addition, vilket de ofta inte gör. Nunes m.fl. (2007) genomförde en studie som påvisade 

att enbart de elever som förstått det inverterade förhållandet mellan de två räknesätten 

kunde lösa uppgifter där minuenden var okänd men subtrahend och differens var angivna. 

 

Figur 2. Visualisering av talsortsräkning. Bild av Anna-Karin Charalabidou. 

 

Figur 3. Visualisering av lite-räkning. Bild av Anna-Karin Charalabidou. 

 

Figur 4. Visualisering av nära-räkning. Bild av Anna-Karin Charalabidou. 
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Det finns emellertid svårigheter med den första strategin också. Bland annat tar elever i 

grundskolan ofta hjälp av sina fingrar vid huvudräkning, vilket resulterar i samtidig 

uppåt- och nedåträkning som orsakar problem (McIntosh, 2008; Baroody, 1984). Om 

exempelvis 12 ska subtraheras med 5 behöver eleverna med hjälp av fingrarna hålla reda 

på en nedåträkning från 12 till 7 samtidigt som de med fingrarna behöver hålla reda på en 

uppåträkning från 1 till 5. Detta är en resurskrävande strategi som gör att eleverna lätt 

tappar bort sig (McIntosh, 2008). Samma problematik kan uppstå vid nedräkning med 

tiotal, då eleven kan glömma hur många steg hen har räknat vid beräkning av exempelvis 

130 – 50. Dessa fel kan ske även i de fall då eleven försöker hålla stegen i huvudet istället 

för att använda sig av fingrarna (a.a.). För att åtgärda denna problematik behöver eleven 

känna sig trygg med den lilla subtraktionstabellen, vilken innefattar de 36 olika 

subtraktionskombinationer som kan konstrueras utifrån talen 1 till 9 där differensen blir 

större än 0 (Löwing, 2017). Tabellen utgör grund för all fortsatt beräkning inom området 

för subtraktion, då elever som inte behärskar dessa tal till fullo riskerar att fastna i 

delmoment i mer omfattande operationer (a.a.). När eleven känner sig förtrogen med 

dessa tal kan hen ta sig an den stora subtraktionstabellen, innehållande samtliga 171 

subtraktionskombinationer av talen 1 till 19 där differensen blir större än 0 (a.a.). I den 

stora subtraktionstabellen syns tydliga samband med den lilla. Bland annat kan 

generaliseringar göras mellan tal som 8 – 7 och 18 – 7, då skillnaden i resultatet enbart är 

det tiotal som tillkommit i den senare uppgiften (a.a.). Den elev som behärskar tabellerna 

kan även se samband mellan tal som 13 – 5 och 130 – 50. Genom automatisering av 

tabellerna kan eleven alltså undvika att göra de vanligen förekommande misstagen vid 

räkning med fingrar (jfr McIntosh, 2008). 

Vidare härrör många räknefel inom subtraktionshuvudräkning till bristande arbetsminne. 

Det innebär att eleven har svårt att komma ihåg att genomföra samtliga steg vid en 

beräkning, alternativt blandar ihop minuend och subtrahend i något av stegen (McIntosh, 

2008). Ett exempel är 57 – 20 = 30 – 7 då 50 – 20 = 30 och sedan är det 7 ental kvar som 

i detta fall subtraheras, vilket ger det felaktiga svaret 23. Den elev som kommer fram till 

detta svar kan ha glömt att sjuan tillhör minuenden och räknar istället den som en 

subtrahend. Ett annat vanligt fel elever gör är att de systematiskt subtraherar det minsta 

talet från det största talet. Exempelvis när 81 ska subtraheras med 54 är ett vanligt 

förekommande fel att eleven kommer fram till svaret 33. Detta beror på att talsorterna 

separeras och 8 subtraheras med 5 men sedan subtraheras 4 med 1 eftersom att 4 är ett 
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större tal än 1. Detta systematiska fel fastslogs vid en analys av brittiska 10-åringars svar 

på subtraktionsuppgifter (Young & O’Shea, 1981). 

Oavsett användning av strategi är det ett vanligt förekommande systematiskt fel att 

eleverna räknar med den siffra talet utgår ifrån. Om talet 23 – 6 ska beräknas, räknar 

flertalet elever “23, 22, 21, 20, 19, 18”. De har alltså inte förstått att minuenden är 

utgångsläget och att första steget i subtraktionen hamnar på talet under, i detta fall 22. På 

samma vis blir det fel för de elever som väljer att räkna upp från subtrahenden, och 

inkluderar den, för att på så vis få reda på differensen (Löwing, 2017). Ytterligare ett 

problematiskt område är att eleverna misslyckas i sin uträkning då de lärt sig att 

genomföra skriftliga algoritmräkningar och sedan försöker sig på att utföra en i huvudet 

(McIntosh, 2008). Då påminner felen naturligtvis om de för algoritmräkning. 

2.2.2 Algoritmräkningssvårigheter 

Att elever har besvär kopplade till algoritmräkning inom subtraktion är inte så konstigt 

då logiken i den algoritmen är mindre uppenbar än i exempelvis additionsalgoritmen 

(McIntosh, 2008). Addtionsalgoritmen räknas nedåt, alltså adderas ovanstående talet med 

det under. I subtraktionsalgoritmen dras det understående värdet av från det ovanstående, 

samtidigt som differensen ska skrivas undertill (a.a.).  

Flertalet fel har kartlagts i olika undersökningar. Det vanligaste felet inom 

algoritmräkning har visat sig vara detsamma som vid huvudräkning; att elever väljer att 

subtrahera det mindre talet från det större, oavsett vilket av talen som är subtrahend och 

vilket som är minuend. I detta fall uppstår problem vid beräkning av ett tal som 174 – 29, 

vilket med den felaktiga metoden ger svaret 155 istället för 145, då 9 – 4 = 5, 7 – 2 = 5 

och 1 – 0 = 1 (Young & O’Shea, 1981). Det är också vanligt att de övergripande reglerna 

för additions- och subtraktionsalgoritmen blandas ihop (McIntosh, 2008). Vanligt 

förekommande är även att eleven placerar siffrorna fel i algoritmen så talsorterna blandas 

ihop (a.a.). En förståelse av platsvärde är grundläggande vid förståelse för 

algoritmräkning, främst vid operationer som kräver växlingar (Bentley, 2008). 

Flera fel härrör till växling i subtraktionsalgoritmen, vilket är aktuellt när en talsort i 

minuenden är mindre än motsvarande i subtrahenden. Ett fel uppstår då eleven hoppar 

över att växla helt när hen ska göra det (Fiori & Zuccheri, 2005). Detta noterades vid en 

undersökning av algoritmräkningar av italienska barn i mellanstadieåldern. Det är inte 
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heller ovanligt att eleven glömmer bort att dra av 1 från det talet som hen växlar från, 

vilket konstaterades vid en undersökning av amerikanska elevers förståelse för 

algoritmräkning (Brown & Burton, 1978). Det enskilt största orosmomentet vid växling 

har emellertid visat sig vara att växla över en nolla (Fiori & Zuccheri, 2005; Young & 

O’Shea, 1981). Det finns två vanligen systematiserade fel inom detta område. Det ena är 

att hoppa över nollan och växla från närmsta möjliga kolumn utan att sätta en minnessiffra 

över nollan. Till exempel vid subtraktionen 501 – 102 konstateras att 1 – 2 inte är 

genomförbart. Eftersom eleven i detta fall inte kan växla från 10-talskolumnen väljer hen 

att växla från 100-talskolumnen. Det felande momentet i detta fall är om eleven väljer att 

direkt omvandla det växlade 100-talet till 10 ental (se Figur 5), alternativt 10 både över 

tio- och entalskolumnen (se Figur 6) (Brown & Burton, 1978). Dessa fel visar att eleven 

inte har en grundläggande förståelse för platsvärdet, det vill säga vilken talsort en siffra 

på en viss position i algoritmen gestaltar (jfr Bentley, 2008). Det andra vanligen 

systematiserade felet är att elever tenderar att skriva minnessiffran 9 direkt över en nolla 

utan att dra av 1 från kolumnen till vänster (se Figur 7) (Brown & Burton, 1978). 

 

Figur 5. Felaktig växling från hundratal till ental. 

 

Figur 6. Felaktig dubbelväxling från hundratal till tio- och ental. 
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Figur 7. Felaktig växling över nolla där växlat hundratal inte stryks. 

Alla dessa kartlagda svårigheter vittnar om att subtraktionsalgoritmen uppfattas som 

abstrakt av eleverna, de förstår inte innebörden av deloperationerna. McIntosh (2008) 

menar att den ofta behöver visualiseras med någon form av laborativt material för att 

eleverna ska förstå vad det är som faktiskt händer. 
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3 Teori 

Studiens teoretiska utgångspunkt är variationsteorin. Nedan följer en beskrivning av 

teorin samt en förklaring av centrala begrepp som används inom den. Vidare redovisas 

studiens teoretiska ramverk i form av en tabell. 

3.1 Variationsteori 

Variationsteori är en teoretisk utgångspunkt som har sitt ursprung i fenomenografi (Lo, 

2014). Den fenomenografiska ansatsens mål är att kvalitativt undersöka på vilka olika 

sätt som människor uppfattar ett särskilt fenomen (Marton & Booth, 2000). 

Variationsteorin syftar också till att kvalitativt undersöka hur människor kan uppfatta ett 

fenomen, men har främst för avsikt att studera hur de kan utveckla önskade förmågor eller 

få förståelse för ett visst lärandeobjekt. Lo fastslår (2014) att människan enbart kan 

fokusera på ett begränsat antal aspekter av ett fenomen i taget, och att hon tar hjälp av 

förkunskaper och det sammanhang hon befinner sig i när hon lär sig något 

nytt.  Variationsteorin är således en teori med syfte att kartlägga hur människor lär sig 

och vad som spelar in under inlärningsprocessen. En grundläggande del i processen är att 

kartlägga så kallade kritiska aspekter, alltså de aspekter som är av vikt för att helheten 

ska bli begriplig (a.a.). Vid inlärning av en specifik kunskap ska mottagaren presenteras 

ett antal olika variationer av ett fenomen, ett variationsmönster, för att kunna förstå och 

urskilja de nödvändiga kritiska aspekterna (a.a.). 

3.2 Centrala begrepp 

Här följer en beskrivning av de centrala begreppen lärandeobjekt, kritiska aspekter och 

variationsmönster. 

3.2.1 Lärandeobjekt 

Ett lärandeobjekt är det som ämnas att läras ut till en specifik grupp och är anpassat efter 

gruppens behov. Till skillnad från mål, som i förväg är formulerade och rikstäckande, är 

lärandeobjektet således föränderligt då gruppens behov skiftar i takt med att kunskaper 

befästs och nya områden fokuseras (Maunula m.fl., 2011). 
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3.2.2 Kritiska aspekter 

Kritiska aspekter är de fragment av ett lärandeobjekt där individers uppfattning skiljer sig 

åt. Maunula m.fl. (2011) menar att de kritiska aspekterna kan kartläggas då en elev ger 

ett svar som antingen är inkorrekt eller oväntat, eftersom eleven då visar att hen har en 

uppfattning av ett fenomen som är skild från lärarens. Genom att urskilja de kritiska 

aspekterna kan läraren anpassa lektionsinnehållet efter gruppens och de enskilda 

elevernas behov.  

3.2.3 Variationsmönster 

Med variationsmönster åsyftas hur de kritiska aspekterna för ett lärandeobjekt kan 

alterneras för att göra dem mer urskiljbara (Lo, 2014). Lo fastslår att “[...] undervisning 

[måste] vara en medveten handling som syftar till att skapa struktur” (Lo, 2014, s.101). 

Med detta menas att lärare behöver vara medvetna om ett lärandeobjekts kritiska aspekter 

och alternera dessa på ett medvetet sätt för att göra dem mer urskiljbara för eleverna.  

Lärare kan använda fyra sorters variation för att göra de kritiska aspekterna för ett 

lärandeobjekt mer urskiljbara. De är kontrast, separation, generalisering och fusion. De 

blir lättare att förstå med hjälp av exempel. Låt oss säga att någon som aldrig sett ett träd 

skulle försöka göras medveten om vad ett träd är för något. Då räcker det inte att bara 

visa en bild på ett och samma träd flera gånger och förvänta sig att personen ska veta vad 

ett träd är. Hen behöver också få reda på vad ett träd inte är för att bredda förståelsen. 

Inom variationsteori kallas detta för kontrast och kan genomföras genom att visa en bild 

på något som inte är ett träd. Begreppet separation handlar om att hen blir uppmärksam 

på ett karaktärsdrag för en kritisk aspekt av begreppet träd och hur detta kan alternera. 

Exempelvis kan ett träd ha olika storlek och fortfarande kallas för träd. Hens förståelse 

för begreppet träd har då vidgats till att ett träd inte behöver ha en viss storlek för att kallas 

träd. Genom att visa olika arter av lövträd samtidigt som andra aspekter, såsom storlek 

och färg på barken hålls intakt, öppnas möjlighet för generalisering av begreppet träd. 

Hen ser då att oavsett hur löven ser ut så kallas fortfarande ett träd för ett träd. Den 

avslutande sortens variation är fusion. Med det åsyftas att flera aspekter av begreppet träd 

alterneras samtidigt. Exempelvis kan ett träds art och färg på stammen alterneras 

samtidigt, som när först en bild på en bok visas följt av en bild på en björk. Om hen kan 

urskilja att det fortfarande är en bild på ett träd behärskas även variationen fusion.  
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Vid undervisning om subtraktionsräkning med algoritm räcker det inte att läraren enbart 

visar hur en subtraktion som 326 – 11 beräknas och därefter förväntar sig att eleverna 

behärskar algoritmräkning. Läraren behöver också visa felaktiga exempel, som att 11 

placeras på fel ställe i algoritmen. Om 11 placeras under ovanstående tals hundratal och 

tiotal, istället för tiotal och ental, blir subtraktionen plötsligt 326 – 110 vilket genererar 

en felaktig differens. Detta är exempel på en kontrast inom variationsteorin (Lo, 2014). 

Vidare behöver läraren göra eleverna uppmärksamma på att minuenden alltid skrivs 

överst i en subtraktionsalgoritm. För att uppnå ännu en kontrast kan läraren medvetet 

skriva algoritmen med subtrahenden överst, och därigenom påvisa att operationen då inte 

blir korrekt (a.a.). Genom att hålla en variabel, t.ex. minuenden, konstant och enbart 

variera subtrahenden i olika uppgifter får eleverna se att operationen är densamma men 

att resultatet varierar. I detta fall påvisar läraren separation (a.a.). För att nå 

generalisering behöver eleverna få förståelse för att en algoritmoperation i subtraktion 

går till på samma sätt oavsett vilka tal som används, det vill säga att minuenden 

subtraheras med subtrahenden från höger till vänster, men att tillvägagångssättet inte är 

överförbart till algoritmoperationer inom andra räknesätt (a.a.). Fusion uppstår när 

samtliga kritiska aspekter behärskas och kan kombineras (a.a.). I detta fall visar det sig 

då eleverna behärskar att placera talsorter på rätt ställe i en algoritm, placera minuenden 

över subtrahenden och därefter subtrahera minuenden med subtrahenden i rätt ordning. 

3.3 Kända kritiska aspekter inom subtraktionsräkning 

Tabell 1 visar de kritiska aspekter som tidigare forskare fastslagit som centrala för 

beräkningar med subtraktion. Dessa kritiska aspekter utgör ett teoretiskt ramverk för 

studien. 

Tabell 1. Tabellen redovisar studiens teoretiska ramverk samt referensen till de berörda aspekterna. Av Mikael 

Broberg. 
 

Kritisk aspekt Hur belyser vi den? Referens 

Tabellkunskaper Beräkning utan algoritm McIntosh, 2008; Löwing, 2017; Baroody, 
1984 

Generalisering av tabellkunskaper Beräkning utan algoritm McIntosh, 2008; Löwing, 2017; Baroody, 

1984 

Växling över tiotal Beräkning utan algoritm Leinhardt, 1987 

Växling över hundratal Beräkning utan algoritm Leinhardt, 1987 

Arbetsminne Beräkning utan algoritm, 
Algoritmräkning 

McIntosh, 2008 
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Algoritmräkning med olika mängd 

talsorter 

Algoritmräkning McIntosh, 2008 

Algoritmräkning med enkelväxling Algoritmräkning Brown & Burton, 1978; Fiori & 

  Zuccheri, 2005 

Algoritmräkning med dubbelväxling Algoritmräkning Brown & Burton, 1978; Fiori & 
  Zuccheri, 2005 

Algoritmräkning med växling över noll Algoritmräkning Fiori & Zuccheri, 2005; Young & O’Shea, 
1981 
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4 Metod 

Nedan beskrivs urvalet för studien, följt av hur datainsamling skett innan studiens 

genomförande beskrivs. Därefter framställs hur elevernas för- och efterdiagnos 

konstruerades. Sedan förklaras hur insamlad data bearbetats i studien. Avslutningsvis 

behandlas studiens trovärdighet och etiska aspekter. 

4.1 Urval 

Studien genomfördes i en årskurs 4 på en skola där en av oss varit utfört sin 

verksamhetsförlagda utbildning under sammanlagt tio veckor. Således tillämpades ett 

bekvämlighetsurval för studien (jfr Denscombe, 2016). Detta urval gjordes eftersom vi 

hade ett etablerat förhållande med de 19 deltagande eleverna i klassen och deras 

undervisande lärare. Vår förhoppning var att förhållandet till eleverna skulle motivera 

dem att prestera sitt bästa. Mest betydelsefullt ansåg vi dock vara förhållandet och 

samarbetet med deras undervisande lärare. Denna lärare berövade vi på värdefull 

undervisningstid, och det var därför betydelsefullt att välja ett lärandeobjekt som passade 

in på klassens nuvarande arbete. 

4.2 Datainsamling 

För att binda samman den teoretiska syn på lärande som variationsteorin innefattar med 

den praktiska verklighet som lärande i skolan innebär, har konceptet Learning study 

utarbetats (Holmqvist, 2006). Med konceptet “Learning study” åsyftas en cyklisk 

arbetsmodell som, med hjälp av variationsteori, syftar till att utveckla lärares 

undervisningsskicklighet (Lo, 2014). Cykeln inleds med att ett lärandeobjekt identifieras. 

Därefter diagnostiseras den berörda elevgruppens kunskaper inom lärandeobjektet. 

Genom denna diagnos konstateras om det föreligger svårigheter om lärandeobjektet hos 

elevgruppen. Eventuella felsvar granskas för identifiering av kritiska aspekter som 

eleverna behöver skapa sig större förståelse för. Därefter planeras en lektion med syfte 

att belysa de kritiska aspekterna för lärandeobjektet. Lektionen planeras så att de kritiska 

aspekterna varieras i ett variationsmönster för att eleverna ska kunna urskilja dem och 

utveckla sin förståelse för lärandeobjektet. Efter att lektionen genomförts diagnostiseras 

elevgruppens kunskaper på nytt för att utvärdera lektionens effekt (Lo, 2014). Detta görs 

genom att jämföra elevernas prestationer på respektive diagnos. 
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En Learning study genomförs normalt av flera lärare, som undervisar inom samma ämne 

på samma skola, tillsammans med ett forskarteam på minst två personer (Lo, 2014). 

Lärargruppen upprepar ovanstående cykel i samtliga berörda elevgrupper för att finna ett 

variationsmönster som genererar bäst resultat. Vid arbetet med Learning study uppnås 

normalt önskvärd effekt efter två eller tre cykler (Maunula m.fl., 2011). I vårt fall har inte 

detta varit möjligt eftersom vi enbart haft tillgång till en lärare och dennes elevgrupp. 

Därmed kommer vi enbart genomföra en Learning study-cykel. 

4.3 Genomförande 

Då det tidigt stod klart vilken klass som fanns att tillgå för studien gjordes valet att följa 

deras sedan tidigare tilltänkta arbetsområde, subtraktion med algoritmräkning i fokus. 

Valet gjordes dock att vidga undersökningsområdet till såväl huvudräkning som skriftliga 

beräkningar för att få en tydligare inblick i vilka delar eleverna har svårt för. Inför första 

besöket i klassen sammanställdes en fördiagnos med syfte att kartlägga vilka 

beräkningsmetoder inom subtraktion de ännu inte behärskade. Urvalet av uppgifter till 

diagnosen gjordes utifrån de beräkningsmetoder inom subtraktionsräkning som tidigare 

behandlats i elevernas läromedel (Björklund & Dalsmyr, 2014; Björklund & Dalsmyr, 

2015) och de som stundade därnäst, samt vad tidigare forskning lyft fram som kritiskt för 

förståelse av subtraktion (jfr McIntosh, 2008; Nunes m.fl., 2007; Baroody, 1984; Young 

& O’Shea, 1981; Löwing, 2017). Resultatet blev en diagnos med tre områden; 

huvudräkning, skriftlig beräkning utan algoritm och algoritmräkning.  

Vid första besöket i klassen fick eleverna genomföra fördiagnosen individuellt. Vi valde 

att inte besvara frågor om beräkningar då det var elevernas egna tankar och metoder som 

var av intresse. Efter genomförandet av diagnosen kartlades svarens rätt- respektive 

felfrekvens. För att få en tydlig överblick över vilka uppgifter som eleverna hade störst 

problem med utformades stapeldiagram (se 5.1). Därefter analyserades hur felen uppstått 

och på så vis kunde vi se vilka områden som eleverna hade svårast för och hur de gick 

tillväga för att nå sina svar. Utifrån denna kartläggning och analys utformades en 

lektionsplan där samtliga kritiska aspekter planerades att belysas och visualiseras med 

hjälp av tallinjer och laborativt material för att konkretisera matematiken (jfr McIntosh, 

2015). Ett övningsark sammanställdes även med exempeluppgifter (se bilaga 5).  
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Vi besökte åter klassen en vecka efter fördiagnosen genomförts och utförde den planerade 

lektionen (se Bilaga 4). Vid besökstillfället var eleverna indelade i halvklass och 

lektionerna pågick i 40 minuter. Genomgången hölls av en av oss, samtidigt som den 

andre observerade och antecknade vad som hände utifrån ett observationsschema (se 

bilaga 6). Efter genomgång fick eleverna räkna ut tillhörande uppgifter på det på förhand 

framtagna övningsarket, varpå de fick redogöra för vilka svar de kommit fram till samt 

hur de gått tillväga. Därpå inleddes en genomgång om algoritmräkning där eleverna fick 

vara med och diskutera talsortsplacering, placering av minuend och subtrahend samt när 

växling är nödvändigt och lämpliga tillvägagångssätt. Under hela genomgången utgick vi 

ifrån tal som skrevs upp på whiteboardtavlan. För varje subtraktion som beräknades och 

diskuterades presenterades även en felaktig lösningsmetod med tillhörande förklaring för 

varför metoden genererar felaktiga svar. Vid genomgång av växling fick eleverna även ta 

del av laborativt material i form av 100-lappar samt 10- och 1-mynt, för att därigenom få 

en visuell bild av matematiken. Efter genomgången fick de återigen lösa uppgifter på 

övningsarken. Då tiden inte räckte till i någon av grupperna hann vi dessvärre inte gå 

igenom och diskutera elevernas svar efter detta moment, även om det från början var 

planerat. 

Dagen efter genomgången fick eleverna genomföra en efterdiagnos där vi enbart valde 

att ha med uppgifter inom de områden som genomgången behandlat. Resultatet på 

diagnosen jämfördes sedan med fördiagnosens resultat för att synliggöra hur väl eleverna 

tagit till sig av det innehåll vi försökt förmedla under lektionstillfället. 

4.4 Konstruktion av elevuppgifter 

Beräkningsuppgifterna till för- och efterdiagnosen valdes med hjälp av de tidigare 

observerade problemområden som konstaterats inom subtraktion (se Kapitel 2) samt 

genom att studera vad eleverna bearbetat respektive var på väg att bearbeta i sin lärobok 

(Björklund & Dalsmyr, 2014; Björklund & Dalsmyr, 2015). I avsnittet beskrivs hur för- 

respektive efterdiagnos konstruerades. 

4.4.1 Fördiagnosen 

Fördiagnosen bestod av tre delar; en del med huvudräkning, en del med skriftlig 

beräkning utan algoritm samt en del med algoritmräkning (se Bilaga 2). I varje del 

testades elevernas kunskaper mot tidigare dokumenterade kritiska aspekter inom 
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subtraktion. Med Del 1 studerades elevernas tabellkunskaper inom subtraktion för 

talområdet 1 – 20. Vidare studerades om eleverna kunde generalisera dessa 

tabellkunskaper för tal som är en tiopotens större. Utöver tabellkunskaper fanns ett 

intresse att granska ifall eleverna behärskade växling över tiotal och hundratal (jfr 

Leinhardt, 1987).  

Del 2 bestod av skriftlig beräkning. Den skriftliga beräkningen innefattade områdena 

talsortsräkning, lite-räkning och nära-räkning, vilka samtliga behandlats i elevernas 

föregående matematikbok (jfr Björklund & Dalsmyr, 2014). Talsortsräkning (uppgift 

11ab) kan genomföras när samtliga talsortsrepresentanter i minuenden är större än de 

motsvarande i subtrahenden, exempelvis 379 – 136. Lite-räkning (uppgift 12ab) innebär 

att subtrahenden är ett lågt tal i förhållande till minuenden, t.ex. 102 – 3. I nära-räkning 

(uppgift 13ab), däremot, står minuenden och subtrahenden nära varandra storleksmässigt, 

t.ex. 432 – 429. Dessa tre beräkningsmetoder representerades av två uppgifter vardera i 

diagnosen. 

Den avslutande delen testade elevernas förmåga att beräkna subtraktion med hjälp av 

algoritm. Ett vanligt förekommande fel vid algoritmräkning är att talsorterna placeras 

felaktigt och får fel platsvärde (jfr McIntosh, 2008; Bentley, 2008). För att avgöra om 

eleverna behärskade detta inkluderades beräkning med olika många talsorter (uppgift 

14ab, 17b). Dessutom skrevs subtraktionen som skulle genomföras ut enligt följande:  

444 – 33 

Intill fanns ett bifogat rutnät så att eleverna själva skulle få skriva ut talen i algoritmen. 

Som vi fastslagit härrör dock många svårigheter vid beräkning med subtraktionsalgoritm 

till växling (jfr Brown & Burton, 1978; Fiori & Zuccheri, 2005; Young & O’Shea, 1981). 

För att avgöra om eleverna behärskade enkelväxling vid algoritmräkning inkluderades 

uppgifter där antingen tiotalet eller entalet i subtrahenden var större än motsvarande i 

minuenden (uppgift 15ab). När elevernas förmåga att genomföra dubbelväxling skulle 

testas inkluderades uppgifter där såväl tiotalet som entalet var större i subtrahenden än 

minuenden (uppgift 16ab). Avslutningsvis utvärderades elevernas förmåga att genomföra 

växling över noll i algoritm. Genom att välja en tresiffrig minuend där tiotalet var noll 

samt där entalet i subtrahenden var större än i minuenden skapades sådana 

uppgifter (uppgift 17abc). Här inkluderas även en uppgift (17b) där talsorterna var färre i 
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subtrahenden än i minuenden för att avgöra om eleverna kunde kombinera dessa aspekter 

samtidigt. En fusion av två potentiellt kritiska aspekter. 

4.4.2 Efterdiagnosen 

Vid analys av fördiagnosen konstaterades att eleverna klarat del 1 på ett sätt som gjorde 

att denna del inte valdes att följas upp vid efterdiagnos (se Bilaga 3). I del 2 hade ett antal 

av eleverna svårt för nära-räkning varpå den inkluderades i lektionen samt i 

efterdiagnosen. Från del 3 konstaterades att eleverna hade problem med enkelväxling, 

dubbelväxling och växling över nolla i stigande omfattning varpå dessa behövde 

inkluderas. Då felsvarsfrekvensen var låg vid fördiagnosen ökades svårighetsgraden vid 

efterdiagnosen genom att de kritiska aspekterna varierades för varje uppgift vid 

algoritmräkningen. För att testa om eleverna hade förmåga att generalisera kunskapen de 

lärt sig om växling samt växling över nolla testades ytterligare en svårighetsgrad även 

inom detta område. Genom att inkludera fyrsiffriga tal konstruerades subtraktioner med 

trippelväxling och växling över två nollor; trippelväxling genom att hundratal, tiotal och 

ental valdes större i subtrahenden än i minuenden (uppgift 15), medan växling över två 

nollor åstadkoms genom att göra entalet större i subtrahend än i minuend samtidigt som 

hundratal och tiotal sattes till noll i minuenden (uppgift 16). 

4.5 Databearbetning 

Databearbetning skedde vid tre tillfällen. Då fördiagnosen bearbetades, då 

observationsschemat bearbetades samt när efterdiagnosen bearbetades. 

4.5.1 Fördiagnosen 

Fördiagnosen rättades genom att en nolla angavs för ett felaktigt svar och en etta för ett 

korrekt svar. Beroende på om en elev svarade rätt eller fel på en uppgift matades antingen 

en etta eller en nolla in i en Microsoft Excel-kalkyl. Elevernas enskilda svar och elevernas 

svar på respektive uppgift summerades. På så sätt kunde det urskiljas hur varje elev 

presterat samt hur eleverna som grupp presterat på respektive uppgift. Med dessa summor 

konstruerades diagram för att lättare kunna avgöra vilka uppgifter som vållat mest 

problem.  

En ny kalkyl öppnades för att synliggöra och möjliggöra granskning av elevernas felsvar. 

I denna kalkyl angavs det felaktiga svar som angivits samt frekvensen för detta (se Kapitel 
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5). På detta sätt upptäcktes om det fanns systematik i elevernas felsvar. Därefter 

analyserades varje elevs felsvar för att försöka utreda vad eleven gjort för fel samt vilken 

kritisk aspekt felet härrör till. En tabell utformades sedan för varje räknemetod där 

felsvaren redogjordes för och jämfördes. 

4.5.2 Observationsschemat 

Anteckningar på observationsschemat (se Bilaga 6) renskrevs på dator av observatören. 

Det renskrivna observationsschemat lästes därefter igenom av oss båda och jämfördes 

med lektionsplaneringen (se Bilaga 4). Vi diskuterade hur väl lärandeobjektet och de 

kritiska aspekterna presenterats för eleverna. 

4.5.3 Efterdiagnosen 

Bearbetningsproceduren för efterdiagnosen genomfördes på samma sätt som 

fördiagnosen (se 4.5.1). Analysen av felsvaren hade dock ett fokus på att konstatera vilka 

kritiska aspekter som kvarstod efter lektionen. Dessutom gjordes en jämförelse mellan 

för- och efterdiagnosen. Där jämfördes andelen korrekta svar eleverna hade i båda 

diagnoserna för respektive utvalt område. Detta gjordes för att avgöra lektionstillfällets 

effekt på eleverna. 

4.6 Studiens trovärdighet 

En forskningsstudies trovärdighet bedöms utifrån dess validitet, tillförlitlighet och 

objektivitet (Denscombe, 2016).  

Validitet innebär att forskningen undersöker det som åsyftas (Denscombe, 2016). I den 

här studien var syftet att kartlägga vilka kunskaper och missuppfattningar elever i årskurs 

4 har om olika beräkningsmetoder inom subtraktion samt ifall anpassad undervisning 

utifrån Learning study kan påverka deras prestation. Genom att låta elever genomföra 

diagnoser med en variation av beräkningar där missuppfattningar kan förekomma fick vi 

reda på vilka områden de hade svårt för. Därefter undersöktes möjliga kritiska aspekter 

inom dessa områden varpå eleverna blev undervisade om dessa. Hur väl de tagit till sig 

av den information som försökts förmedlats visade sig sedan i efterdiagnosen. 

Efterdiagnosen bestod enbart av uppgifter som testade de kritiska aspekter som tagits upp 

under lektionen. Undersökningen har således varit utformad i enighet med studiens syfte 

och följer mönstret för en Learning study. 
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Tillförlitligheten i en studie avgörs av huruvida studiens resultat skulle blivit detsamma 

om den utförts av andra forskare i en likvärdig kontext (Denscombe, 2016). Den här 

studien är framtagen och anpassad efter undersökningsklassens unika behov, vilket 

innebär att den förmodligen inte sett likadan ut om den genomförts med andra elever och 

efter deras förutsättningar. Studien är dock upprepningsbar i det avseende att samma 

upplägg kan användas, men med uppgifter anpassade efter berörda individer. Vilket 

resultat en sådan studie skulle få går däremot inte att förutsäga då det är baserat på 

elevernas förutsättningar och lärarens tolkning av hur variationsteorin kan speglas i 

subtraktionsundervisning.   

Objektiva studier ska ha avsaknad av forskares subjektivitet (Denscombe, 2016). Alla 

tolkningar gällande elevernas svar har gjorts utifrån tidigare forskning inom subtraktion 

och studiens teoretiska ramverk. Eleverna har inte heller blivit påverkade under 

diagnostillfällena då deras frågor lämnades obesvarade med hänvisning till att det är deras 

egen kunskap som ska bedömas. Däremot har deras möjlighet att antingen assimilera eller 

ackommodera kunskap inom området påverkats under undervisningstillfället. 

4.7 Etiska aspekter 

Vetenskapsrådet (2002) har tagit fram fyra grundkrav som alltid bör följas när en studie 

innefattar andra individer; informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och 

nyttjandekraven. Informationskravet innebär att informanten delges information om vad 

studien kommer handla om samt att deras medverkan är frivillig och även kan avbrytas 

när som helst under studiens gång. Samtyckeskravet går ut på att informanten samtycker 

till deltagande samt att de uppgifter som lämnas får användas till studiens syfte. I de fall 

där informanterna är under 15 år behöver vårdnadshavare ge samtycke. 

Konfidentialitetskravet innefattar regler om att alla med insyn i forskningsprojektet 

behandlar etiskt känsliga uppgifter med försiktighet, samt att informanterna 

avidentifieras. Nyttjandekravet betyder att insamlade uppgifter enbart får användas för 

studiens syfte. 

För att uppfylla samtliga krav valde vi att skicka hem en samtyckesblankett (se Bilaga 1) 

till samtliga elever där deras vårdnadshavare fick möjlighet att godkänna sina barns 

deltagande. Blanketten innehöll även information om vad studien skulle gå ut på, och vad 

deras barns deltagande skulle innebära, samt att all insamlad data skulle avidentifieras. 
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Blanketterna skickades sedan med eleverna tillbaka till skolan, där vi hämtade upp dem. 

För att kunna jämföra elevernas resultat på de två diagnoserna utan att 

konfidentialitetskravet förbises, har varje elev tilldelats ett individuellt nummer (se 

kapitel 5). 
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5 Resultat och analys 

Resultatet och analysen består av två delar som vardera behandlar studiens 

frågeställningar. Inledningsvis redovisas kartläggningen av elevernas förståelse för 

beräkningsmetoder inom subtraktion där kritiska aspekter för elevgruppen fastställs. 

Därpå presenteras observationsschemat där variationsmöntret, genom vilket de kritiska 

aspekterna åskådliggjordes för eleverna vid lektionstillfället, återfinns. Dessutom 

redovisas en jämförelse mellan elevernas prestation på för- och efterdiagnosen för att 

påvisa lektionens effekt samt en analys av de felsvar som uppgavs i efterdiagnosen. 

5.1 Kartläggning av klassens kunskaper och behov inom 
subtraktionsberäkning 

Följande del behandlar kartläggningen av elevernas behov inom subtraktionsräkning. 

Denna del av uppsatsen består av sju avsnitt. Resultat och analys av fördiagnosens tre 

delar har ett avsnitt vardera. Avslutningsvis sammanfattas de observerade kritiska 

aspekterna från fördiagnosen, innan observationsschemat från lektionstillfället 

presenteras. Resultaten på de olika frågorna i diagnoserna visualiseras i diagram där antal 

korrekta svar anges, följt av tabeller där felsvaren redogörs för. 

5.1.1 Huvudräkning 

I Diagram 1 står antal rätta svar på y-axeln, medan uppgiftens nummer anges på x-axeln. 

 

Diagram 1. Antalet rätta svar per uppgift för del 1 i fördiagnosen. Diagram av Mikael Broberg. 

Diagram 1 visar att samtliga 19 elever svarade rätt på uppgift 1, 2, 3, 7 och 10. Fyra elever 

angav fel svar på uppgift 4, tre på uppgift 5, en på uppgift 6, tre på uppgift 8 samt två på 

uppgift 9. 
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Tabell 2 visar vilken subtraktion som beräknats, andelen korrekta svar, samt vilka felsvar 

som angivits. Endast de subtraktioner där en eller flera elever svarat fel finns med i denna 

tabell. 

Tabell 2. Elevernas svar samt frekvens för dessa svar för huvudräkningsuppgifterna. Tabell av Mikael 

Broberg. 

Uppgift Beräkning Korrekt svar (andel) Felaktiga svar 

från 1 st. elev 

Felaktigt svar från 

2 st. elever  

4 41 – 22 19 (79%) 18, 39 21 

5 13 – 7 6 (89%) 5, 8 
 

6 130 – 60 70 (95%) 90 
 

8 120 – 50 70 (84%) Ej svar, 90, 60 
 

9 140 – 80 60 (89%) Ej svar, 50 
 

 
5.1.2 Analys av huvudräkning 

De uppgifter som samtliga elever svarade rätt på höll sig antingen inom stora eller lilla 

subtraktionstabellen, det vill säga tal mellan 1 och 20, eller tiotalssubtraktioner utan 

hundratalsövergång (se Bilaga 2). 

Samtliga fel i uppgift 4 kan härledas till bristande arbetsminne. Elev 7, 9 och 16 har 

antingen svarat 21 eller 39 på uppgiften 41 – 22, vilket torde bero på att de antingen glömt 

att subtrahera en- eller tiotalet från minuenden. Likaså kan elev 4 som uppgav svaret 18 

ha avrundat minuenden till 40 och då fått beräkningen 40 – 22, varpå hen sedan glömt att 

addera tillbaka ettan (jfr McIntosh, 2008; Leinhardt, 1987).  

De två felen i uppgift 5 tyder på att elev 4 och 18 inte än varit säkra på den stora 

subtraktionstabellen utan räknat nedåt ett steg i taget och glömt bort antalet steg de räknat 

(jfr Löwing, 2017; McIntosh, 2008; Baroody, 1984). Uppgift 6, 8 och 9 är de enda som 

innehåller 100-talsövergångar, vilket sammanlagt genererat sex felsvar. Även här kan 

felsvaren härledas till att eleverna haft svårt att hålla koll på antalet steg de räknat neråt 

(jfr McIntosh, 2008). En kritisk aspekt som behövde uppmärksammas till den 

efterföljande lektionen var således att eleverna inte ska räkna med utgångssiffran när de 

beräknar differens mellan två tal (jfr Löwing 2017). 
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5.1.3 Skriftlig beräkning 

I Diagram 2 står antal rätta svar på y-axeln, medan uppgiftens nummer anges på x-axeln. 

 

Diagram 2. Antalet rätta svar per uppgift för del 2 i fördiagnosen. Diagram av Mikael Broberg. 

Diagram 2 visar att samtliga 19 elever svarade rätt på uppgift 12a, medan enbart en elev 

gav ett felaktigt svar på uppgift 11a, 11b och 12b. Tre respektive fyra elever angav fel 

svar på uppgift 13a och 13b. 

Tabell 3 visar vilken subtraktion som beräknats, andelen korrekta svar, samt vilka felsvar 

som angivits. Endast de subtraktioner där en eller flera elever svarat fel finns med i denna 

tabell. 

Tabell 3. Elevernas svar samt frekvens för dessa svar för de skriftliga beräkningsuppgifterna utan 

algoritm. Tabell av Mikael Broberg. 

Uppgift Beräkning Korrekt svar (andel) Felaktigt svar från 1 st. elev 

11a 379 – 136 243 (95%) 143  

11b 489 – 462 27 (95%) 7  

12b 701 – 5 696 (95%) 96 

13a 204 – 199 5 (84%) 3, 195, 104 

13b 262 – 258 4  (79 %) Ej svar, 10, 15, 14  

 
5.1.4 Analys av skriftlig beräkning 

I uppgifterna 11a och 11b testades elevernas förmåga att utföra talsortsräkning. Endast 

ett felaktigt svar angavs på vardera uppgift. Dessa felsvar kom från elev 6 och elev 9 och 

innehåller korrekt talsortsräkning för två av tre talsorter, men en inkorrekt beräkning av 

hundratal respektive tiotal vilket resulterar i fel svar. Att två talsorter beräknades korrekt 

samt att respektive elev angivit ett korrekt svar på den andra talsortsräkningsuppgiften, 
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tyder på att eleverna i fråga brustit i koncentrationen. Således kan dessa fel inte kopplas 

till systematisk problematik. För uppgift 12a och 12b testades elevernas förmåga att 

utföra lite-räkning över hundratalsgräns. På dessa två uppgifter finns enbart ett felaktigt 

svar givet av elev 15. Även detta svar tyder på en bristande koncentration snarare än en 

systematisk problematik. Eleven har beräknat uppgiften genom att först skriva 701 – 1 = 

700 och sedan skrivit 700 – 4 = 96. Att eleven faktiskt tror att 700 – 4 är 96 anses orimligt. 

Uppgifterna 13a och 13b testade elevernas förmåga att utföra nära-räkning. Sammanlagt 

noterades sju felaktiga svar på dessa uppgifter. Elev 2, 3 och 4 besvarade båda dessa 

uppgifter felaktigt, medan elev 7 besvarade en felaktigt. Vid analys av dessa felsvar 

upptäcktes att eleverna använt en mindre lämplig metod för att lösa uppgifterna. De hade 

nämligen försökt dra bort subtrahenden från minuenden, vilket inte är felaktigt men sämre 

lämpat för två tal som är nära varandra. Dessa elevers syn på subtraktion verkade alltså 

begränsad till att ett tal ska tas bort från ett annat. De såg inte möjligheten att jämföra 

talen och räkna ut avståndet mellan talen med exempelvis uppåträkning (jfr McIntosh, 

2008; Nunes m.fl., 2007). Elev 5 och 6 visade, trots att de angav ett korrekt svar på 

uppgiften, också upp denna endimensionella syn på subtraktion då de gått en lång omväg 

för att finna svaret på uppgiften. Att en andel av eleverna inte insett denna mångbottnade 

natur inom subtraktionen ansåg vi var en kritisk aspekt som behövde framhävas i den 

påföljande lektionen. 

5.1.5 Algoritmräkning 

I diagrammet står antal rätta svar på y-axeln, medan uppgiftens nummer anges på x-axeln. 

 

Diagram 3. Antalet rätta svar per uppgift för del 3 i fördiagnosen. Diagram av Mikael Broberg. 



  

 

25 

Diagram 3 visar att uppgift 14a och 14b framkallat ett respektive två felaktiga svar. Såväl 

uppgift 15a som 15b förorsakade tre felaktiga svar vardera. Eleverna angav åtta respektive 

nio felaktiga svar på uppgift 16a och 16b, medan det angavs tolv felaktiga svar på uppgift 

17a, tio felaktiga svar på uppgift 17b samt elva felaktiga svar på uppgift 17c. 

Tabell 4 visar vilken subtraktion som beräknats, andelen korrekta svar, samt vilka felsvar 

som fyra, tre, två respektive en elev angivit. 

Tabell 4. Elevernas svar samt frekvens för dessa svar för algoritmräkningsuppgifterna. Tabell av Mikael 

Broberg. 

Uppgift Beräkning Korrekt svar 
(andel) 

Felaktiga svar från 
1 st. elev  

Felaktiga svar från 
2 st. elever 

Felaktigt svar från 
3 st. elever 

Felaktigt svar från 
4 st. elever 

14a 444 – 33 411 (95%) 114 
   

14b 987 – 65 922 (89%) 337, 912 
   

15a 815 – 544 271 (84%) 331, 371, 281 
   

15b 949 – 186 763 (84%) 743, 843, 783 
   

16a 312 – 123 189 (58%) 99, 199, 229 191 211 
 

16b 914 – 237 677 (53%) 777, 687, 637 723 
 

587 

17a 405 – 266 139 (37%) 281, 129, 141, 
149, 142 

Ej svar, 261 49 
 

17b 203 – 76 127 (47%) 123, 121, 137   Ej svar, 273 37 
 

17c 402 – 234 168 (47%) 262, 164, 178 Ej svar, 232 78 
 

 
5.1.6 Analys av algoritmräkning 

Uppgift 14a och 14b testade huruvida eleverna kunde beräkna subtraktionsalgoritmer där 

minuenden och subtrahenden hade olika många talsorter. Elev 4 besvarade båda dessa 

uppgifter felaktigt. Hen placerade subtrahenden felaktigt, vilket genererade 

subtraktionerna 444 – 330 och 987 – 650 istället för 444 – 33 och 987 – 65. Eleven 

påvisade således besvär med den vanligt förekommande kritiska aspekten att placera 

talsorterna på rätt ställe i subtraktionsalgoritmen (jfr Young & O’Shea, 1981). Det tredje 

felaktiga svaret tyder mer på en bristande koncentration än ett systematiskt fel. Elev 8 har 

placerat minuend och subtrahend korrekt men gjort en felaktig subtraktion av tiotalen där 

80 – 60 blir 10 istället för 20. Detta är dessutom elevens enda felaktiga svar på hela 

diagnosen, vilket styrker antagandet om att det handlar om tillfälligt bristande 

koncentration. 
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Elevernas förmåga att räkna subtraktionsalgoritm med enkelväxling testades i uppgift 15a 

och 15b. Elev 7 besvarade båda uppgifterna felaktigt. Hen använde ingen växling utan 

vände istället på subtraktionen om en av talsorterna i subtrahenden var större än 

motsvarande i minuenden (jfr Young & O’Shea, 1981). Ett exempel är när hen beräknade 

949 – 186 och kom fram till svaret 843 då 9 – 6 är 3, 8 – 4 är 4 och 9 – 6 är 3. Att 

subtrahendens tiotal var större än minuendens krävde en operation som eleven inte än 

behärskade. När motsvarande situation uppkom i de påföljande uppgifterna fortsatte 

eleven att göra samma misstag. De återstående fyra felaktiga svaren på 15a och 15b 

angavs av elever som ger ett korrekt svar på en av de berörda uppgifterna. Av dessa elever 

påvisade alla utom elev 12 att de var medvetna om att växling behövde utföras, men att 

tillvägagångssättet inte var helt inlärt. Elev 2 och 14 gjorde felaktiga beräkningar vid 

tiotalsövergång, vilket båda behärskade i uppgift 5 och 10. Felen tyder på att arbetsminnet 

var högt belastat eftersom stor energi gick åt till att bearbeta algoritmen (jfr McIntosh, 

2008). Elev 11 angav ett felaktigt svar där hen har växlat från ental till tiotal på uppgift 

15a, men växlat korrekt från hundratal på tiotal i uppgift 15b. Tillvägagångssättet verkar 

således behöva en uppfräschning hos eleverna för att understödja deras arbetsminne. 

Noterbart är att elev 12, som besvarade uppgift 15b inkorrekt, genomgående inte angav 

några minnessiffror vid växling i algoritmerna. Hen verkar således använda sig av en 

annan metod än den konventionella vid algoritmräkning. 

De båda uppgifterna, 16a och 16b, som testade elevernas förmåga att utföra en 

dubbelväxling framkallade sammanlagt 17 felaktiga svar. Sju elever besvarade båda 

dessa uppgifter felaktigt, vilket alltså står för 14 av de 17 felaktiga svaren. Elev 1 och 2 

använde olika metoder för respektive uppgift vilket tyder på en stor osäkerhet om hur 

uppgifterna ska bearbetas. Noterbart är att elev 1 valde att systematiskt skriva 

subtrahenden över minuenden i subtraktionsalgoritmen. Fram till uppgift 16a klarade hen 

att få fram rätt svar, men i samtliga resterande uppgifter blev tillvägagångssättet 

svårhanterligt och eleven misslyckades i sina uträkningar. Elev 7 och 11 har använt en 

identisk, felaktig metod på båda uppgifterna. De valde att subtrahera det största talet med 

det minsta oberoende av om talet var subtrahend eller minuend, alltså motsvarande fel 

som omnämndes vid enkelväxling ovan (jfr Young & O’Shea, 1981). Det genererade de 

felaktiga svaren 211 och 723. Ett annat fel som noterats är direkt växling från hundratal 

till ental vilket orsakat de felaktiga svaren 99 och 587 (jfr Brown & Burton, 1978). Vidare 

växlade elev 18 från tiotalet till entalet, men glömde bort det vid subtraktion av tiotalen 
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vilket resulterade i de felaktiga svaren 199 och 687 (a.a.). Elev 19 gjorde en korrekt 

växling från tiotal till ental och subtraherade entalen korrekt, men verkade brydd när hen 

fann att tiotalet i minuenden också var mindre än i subtrahenden. I båda uppgifterna 

orsakade detta att eleven subtraherade subtrahendens tiotal med minuendens tiotal vilket 

genererade de felaktiga svaren 229 och 737 (jfr Brown & Burton, 1978; Young & O’Shea, 

1981). Ett avslutande fel som noterats elev 6 som gjort korrekt växling från såväl 

hundratal till tiotal som från tiotal till ental, men glömt av att ett hundratal växlats till 

tiotal vilket gav det felaktiga svaret 777 på uppgift 16b (jfr Brown & Burton, 1978). 

De avslutande tre uppgifterna 17a, 17b och 17c behandlade växling över noll och visade 

sig vara de uppgifter som orsakade flest felsvar. Sammanlagt blev det 33 felaktiga svar 

på dessa uppgifter. 30 av dessa felaktiga svar har angivits av tio elever som svarar 

felaktigt på samtliga tre uppgifter. Elev 2 och 14 fann uppgifterna så utmanande att de 

undvek att svara. De systematiska felen som dök upp kändes igen från analysen av 

dubbelväxlingen (5.1.5). Elev 1, 3 och 5 växlade direkt från hundratal till ental, vilket 

gjort att de kommit fram till de felaktiga svaren 49, 37 och 78 (jfr Brown & Burton, 1978). 

Svaren 261, 273 och 232 nås vid subtraktion av största talet för respektive talsort 

oberoende om talet är minuend eller subtrahend (jfr Young & O’Shea, 1981). Dessa 

felaktiga svar gavs av samma elev 7 och 11. Ett avslutande fel som känns igen från 

analysen av algoritm med dubbelväxling är när eleven glömt bort att hen växlat från 

tiotalet, vilket gör att svaret blir ett tiotal för stort (149, 137 och 178). Elev 6 påtalade att 

hen inte kunde komma fram till rätt svar med hjälp av algoritm och försökte lösa det med 

huvudräkning, men har i samtliga fall kommit fram till ett svar där hen antingen har 

angivit ett felaktigt tiotal eller ental. Detta visade att eleven själv hade insikt i att hen inte 

behärskade den metod som efterfrågades. 

5.1.7 Sammanfattning av kartlagda kritiska aspekter 

Baserat på elevernas resultat kunde ett antal slutsatser dras från fördiagnosen. 

Fördiagnosens första del behandlade subtraktionshuvudräkning och de felaktiga svar som 

noterades berodde mestadels på bristande arbetsminne. Dock noterades att vissa elever 

räknade med utgångssiffran vid subtraktion och således uppgav felaktiga svar. Att detta 

tankesätt är felaktigt behövde belysas i den påföljande undervisningen. Del 2 testade 

elevernas förmåga att utföra subtraktionsberäkningar utan algoritm. Från denna del 

noterades att den påföljande lektionens lärandeobjekt behövde inkludera att vidga 
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elevernas synsätt på subtraktion. Flera elever hade beräknat subtraktion av två 

storleksmässigt liknande tal genom att “ta bort” det ena från det andra, då det i själva 

verket hade varit lättare att jämföra dem och beräkna avståndet mellan dem.  

Fördiagnosens avslutande del innehöll nio algoritmuppgifter och det var i denna del flera 

kritiska aspekter kunde urskiljas som behövde vara en del av lektionens lärandeobjekt. 

Det noterades att undervisningen behövde belysa i vilken ordning minuend och 

subtrahend skrivs och hur talsorterna placeras korrekt i subtraktionsalgoritmen. 

Undervisningen behövde även fokuseras mot växlingsförfarandet eftersom eleverna 

påvisade osäkerhet om och hur detta skulle genomföras och till och med bytte metod för 

att lösa uppgifter som skulle lösas på samma sätt. Bland annat noterades att elever växlade 

från ental till tiotal samt från hundratal direkt till ental. Det förekom även att elever 

glömde bort att de växlat från en överstruken siffra i sin algoritm. 

5.1.8 Observation av lektionstillfället 

En lektion planerades där de kartlagda kritiska aspekterna varierades i enlighet med ett 

variationsmönster (se Bilaga 4). I Tabell 5 redovisas det observationsschema som fylldes 

i under lektionstillfället.  

Tabell 5. Observationsschema som fylldes i under lektionen. Tabell av Mikael Broberg. 

Vad skulle urskiljas? Hur gick det till? Variationsmönster 
 

Subtraktion är inte enbart 

”ta bort”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undersökarledd genomgång i 

diskussion med klassen. 

 

Flera subtraktionsexempel med 

uppåträkning. 

 

Eleverna får lösa uppgifter 

självständigt. 

 

Uppgifterna gås igenom av 

undersökaren gemensamt med 

klassen. 

Kontrast: tallinje för att visa att ”ta bort” inte 

alltid är ett bra alternativ.  

Generalisering – kontrollräkna (funkar alltid).  

 

Testar om elevernas svar passar mot tallinjen.  

Tallinjen som alternativt sätt att tänka.  

 

Differens är det samma som skillnad, hämtat från 

engelskan. 

 

Elevuppgifter generaliserar kunskaperna. 

 

Minuenden står alltid överst 

i subtraktions-algoritmen. 

 

Undersökarledd genomgång i 

diskussion med klassen. 

 

Ett exempel i algoritm. 

Kontrast: vad händer om man tar minuenden 

först. Skrev ut subtraktionen först innan 

införande i algoritm. 

 

Generalisering: alltid första talet i subtraktionen 

placeras alltid överst när algoritmerna skrivs. 

Även ett exempel från verkligheten förstärker 

anledning till att det största talet ställs högst. 

 

Talsortsplacering i 

subtraktionsalgoritmen. 

 

 

 

Undersökarledd genomgång i 

diskussion med klassen. 

 

Ett exempel i algoritm. 

Kontrast: felaktig uppskrivning av i övergången 

från utskriven subtraktion till algoritm.  

 

Generalisering: alltid rätt tal på rätt ställe annars 

blir det fel 
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Enkelväxling i 

subtraktionsalgoritmen. 

 

 

Undersökarledd genomgång i 

diskussion med klassen. 

 

Ett exempel i algoritm. 

Generalisering: samma sak gäller med laborativt 

material (pengar). 

 

Separation: Ny subtrahend som framhäver att 

enkelväxling behövs 

 

Dubbelväxling i 

subtraktionsalgoritmen. 

 

 

 

 

Undersökarledd genomgång i 

diskussion med klassen. 

 

Ett exempel i algoritm. 

Separation: Ny subtrahend som framhäver att 

dubbelväxling behövs. 

 

Generalisering: samma sak gäller med laborativt 

material (pengar). 

 

Kontrast: visar vad som händer när det blir fel. 

 

Växling över nolla. 

 

 

 

 

Undersökarledd genomgång i 

diskussion med klassen. 

 

Ett exempel i algoritm. 

Separation: Ny minuend som framhäver att 

växling över noll behövs. 

 

Generalisering: samma sak gäller med laborativt 

material (pengar). 

 

Kontrast: visar vad som händer om man växlar 

fel. 

 

 

 

Eleverna fick göra 

exempeluppgifter. 

Fusion: Eleverna fick uppgifter i diagnos 2 som 

testar om de kan använda fusion och ta in flera 

olika kritiska aspekter samtidigt. 

 

5.2 Lektionstillfällets påverkan på elevernas förståelse för 
beräkningsmetoder inom subtraktion 

I följande avsnitt återfinns en jämförelse mellan elevernas prestation inom områdena 

nära-räkning, enkelväxling, dubbelväxling och växling över noll vid för- och 

efterdiagnosen. Avsnittet innehåller också en analys av elevernas felsvar inom respektive 

område. Dessutom analyseras uppgiften med trippelväxling, innan lektionens effekt 

analyseras. 

Vid tillfället för efterdiagnosen var elev 4 och elev 18 frånvarande. Därmed har de 

exkluderats vid jämförelsen av diagnoserna. Även en elev som enbart genomförde 

efterdiagnosen har exkluderats eftersom det inte fanns något utgångsresultat för denna 

elev att jämföra med. 

5.2.1 Jämförelse av elevernas resultat vid nära-räkning 

I Diagram 4 står andel rätta svar på y-axeln, medan elevens tilldelade nummer anges på 

x-axeln. Blå färg signalerar andelen rätta svar på fördiagnosen medan orange färg 

signalerar andelen rätta svar på efterdiagnosen. 
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Diagram 4. Andelen rätta svar för respektive elev på för- och efterdiagnos för området nära-räkning. Diagram av 

Mikael Broberg. 

Elev 2, 3 och 7 angav felaktiga svar inom området nära-räkning på fördiagnosen. 

Resterande elever hade rätt på båda fördiagnosens uppgifter. Efterdiagnosen utökades till 

sex uppgifter om nära-räkning. Alla elever, förutom elev 2, uppgav korrekta svar på 

samtliga dessa uppgifter. Elev 2 besvarade en uppgift felaktigt vid efterdiagnosen. 

Sammanlagt besvarades 84 % av fördiagnosens uppgifter korrekt medan 99 % av 

efterdiagnosens uppgifter besvarades korrekt. 

Tabell 6. Elevernas svar samt frekvens för dessa svar för nära-räkningsuppgifterna i efterdiagnosen. Tabell av 

Mikael Broberg. 

Uppgift Beräkning Korrekt svar (andel) Felaktigt svar från 1 st. elev 

3 704 – 697 7 (94 %) 6 

 
5.2.2 Analys av elevernas resultat vid nära-räkning på efterdiagnos 

De tre elever som tidigare misslyckats med uppgifterna inom nära-räkning visar att de 

uppenbarligen tagit till sig av budskapet under lektionstillfället. Elev 2, som svarat fel på 

båda uppgifter i fördiagnosen, klarade fem av de sex uppgifterna i efterdiagnosen. Det 

felaktiga svar hen uppgav var väldigt nära det korrekta då hen svarade 6 istället för 7. 

Uppgift 3, som eleven svarade fel på, hade den högsta differensen av de sex uppgifterna. 

Det kan signalera att eleven hade problem med arbetsminnet när hen skulle räkna upp 

från 697 till 704 och tappade bort sig på vägen (jfr McIntosh, 2008). 
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5.2.3 Jämförelse av elevernas resultat vid enkelväxling 

I Diagram 5 står andel rätta svar på y-axeln, medan elevens tilldelade nummer anges på 

x-axeln. Blå färg signalerar andelen rätta svar på fördiagnosen medan orange färg 

signalerar andelen rätta svar på efterdiagnosen. 

 

Diagram 5. Andelen rätta svar för respektive elev på för- och efterdiagnos för området enkelväxling. Diagram av 

Mikael Broberg. 

Vid fördiagnosen angav elev 2, 7, 11, 12 och 14 felaktiga svar. Resterande elever 

besvarade de två uppgifterna med enkelväxling korrekt vid fördiagnosen. Alla utom en 

(elev 19) av dessa elever besvarade även de fyra uppgifter som innehöll enkelväxling 

korrekt vid efterdiagnosen. Elev 7 och 14 besvarade samtliga efterdiagnosens uppgifter 

som berör enkelväxling korrekt. Vid efterdiagnosen besvarade elev 2 en uppgift korrekt, 

elev 12 angav två korrekta svar medan elev 11 och 19 angav tre korrekta svar. 

Sammanlagt besvarades 94 % av fördiagnosens uppgifter korrekt medan 96 % av 

efterdiagnosens uppgifter besvarades korrekt. 

Tabell 7. Elevernas svar samt frekvens för dessa svar för uppgifterna med enkelväxling i efterdiagnosen. Tabell av 

Mikael Broberg. 

Uppgift Beräkning Korrekt svar (andel) Felaktigt svar från 1 st. elev 

9 850 – 541 309 (88%) 300, 210 

10 909 – 765 144 (88%) 244, 143 

14 7154 – 5346 1808 (82%) 2808, 1807, 1608 
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5.2.4 Analys av elevernas resultat vid enkelväxling på efterdiagnosen 

De felaktiga svaren för uppgift 9, 10 och 12 uppgavs av elev 2, 11, 12 och 19. Elev 2 

besvarade tre av uppgifterna felaktigt (210, 143 och 1807). Samtliga dessa inkorrekta svar 

innehåller felaktig beräkning av entalet. 10 – 1 = 0 i uppgift 9, 9 – 5 = 3 i uppgift 10 samt 

14 – 6 = 7 i uppgift 14. Dessutom verkar eleven ha växlat direkt från hundratalet till 

entalet i uppgift 9 eftersom hen får hundratalet till 2. Hen har dock dragit ett streck över 

tiotalet som för att signalera att ett tiotal växlats in mot tio ental. Differensen som angivits 

för tiotalet är dock 1, vilket tyder på att eleven beräknat 5 – 4. Hen har visat medvetenhet 

om att växling ska utföras, men var fortfarande inte säker på förfarandet. Brister verkar 

också föreligga i elevens kunskaper gällande lilla såväl som stora subtraktionstabellen då 

hen vid tre av fyra tillfällen i misslyckas med att utföra deloperationerna i algoritmen (jfr 

Löwing, 2017).  

Elev 12 besvarade två av uppgifterna felaktigt. Båda dessa fel beror på att eleven glömt 

bort att hen växlat en högre talsort för en lägre; ett hundratal mot ett tiotal i uppgift 10 

respektive ett tusental mot ett hundratal i uppgift 14. Detta leder till att eleven beräknat 9 

– 7 = 2 istället för 8 – 7 = 1 i uppgift 10, respektive 7 – 5 = 2 istället för 6 – 5 = 1 i uppgift 

14. Som tidigare nämnts utförde elev 12 alla algoritmberäkningar i fördiagnosen utan att 

skriva någon minnessiffra eller annan markering vid växling. Detsamma gällde i 

efterdiagnosen. Hen höll fast vid en metod som är en annan än den konventionella vid 

algoritmräkning. Troligtvis är denna metod mer beroende av beräkningar gjorda i 

huvudet, vilket gör att eleven glömmer bort att växling har utförts. 

Elev 11 och 19 gav felaktiga svar på uppgift 9 respektive uppgift 14. Felen de gjort 

påminner om varandra. De har båda gjort korrekta växlingar i respektive uppgift, men 

gjort misstag i beräkning av ental respektive hundratal. Elev 11 beräknade 10 – 1 = 0 

medan elev 19 beräknade 11 – 3 = 6. Eleverna genomförde liknande beräkningar korrekt 

i andra uppgifter, vilket tyder på ett tillfälligt misstag eller att subtraktionstabellen inte är 

helt automatiserad än (jfr Löwing, 2017).   

5.2.5 Jämförelse av elevernas resultat vid dubbelväxling 

I Diagram 6 står andel rätta svar på y-axeln, medan elevens tilldelade nummer anges på 

x-axeln. Blå färg signalerar andelen rätta svar på fördiagnosen medan orange färg 

signalerar andelen rätta svar på efterdiagnosen. 
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Diagram 6. Andelen rätta svar för respektive elev på för- och efterdiagnos för området dubbelväxling. Diagram av 

Mikael Broberg. 

För området dubbelväxling besvarade elev 5, 10, 12, 13, 14, 15, 16 och 17 samtliga 

uppgifter korrekt på både för- och efterdiagnosen. Elev 1, 3, 6, 7, 9, 11 och 19 besvarade 

fler dubbelväxlings-uppgifter korrekt vid efterdiagnosen än vid fördiagnosen. Elev 8 hade 

inget felaktigt svar på fördiagnosen, men besvarade en av två uppgifter felaktigt vid 

efterdiagnosen. Elev 2 besvarade samtliga uppgifter inom området dubbelväxling 

felaktigt. Sammanlagt besvarades 59 % av fördiagnosens uppgifter korrekt medan 88 % 

av efterdiagnosens uppgifter besvarades korrekt. 

Tabell 8. Elevernas svar samt frekvens för dessa svar för uppgifterna med dubbelväxling i efterdiagnosen. Tabell av 

Mikael Broberg. 

Uppgift Beräkning Korrekt svar (andel) Felaktigt svar från 1 st. elev 

8 518 – 69 449 (88%) 459, 359 

12 614 – 237 377 (88%) 477, 288 

 

5.2.6 Analys av elevernas resultat vid dubbelväxling på efterdiagnos 

Uppgifterna som innehöll dubbelväxling genererade fyra felaktiga svar från eleverna. Två 

av dessa kom från elev 2 (359 och 288). I båda uppgifterna växlade eleven direkt från 

hundratal till ental, vilket resulterar i att beräkningen av hundratalet blir felaktigt i båda 

uppgifterna (3 – 0 istället för 4 – 0 i uppgift 8; 4 – 2 istället för 5 – 2 i uppgift 12). Detta 

gör att beräkningen av tiotalet också blir fel (11 – 6 istället för 10 – 6 i uppgift 8; 11 – 3 

istället för 10 – 3 i uppgift 12). Precis som vid enkelväxling har eleven signalerat att hen 

växlat från tiotalet till entalet, men växlingen verkar istället ha skett från hundratal till 

ental. Detta tyder på växlingsförfarandet inte är inlärt hos elev 2 (jfr Brown & Burton, 



  

 

34 

1978). De kritiska aspekterna verkar inte ha tydliggjorts för denna elev, alternativt 

föreligger kritiska aspekter som ej observerats. Vidare har hen även här visat bristande 

kunskap inom den stora subtraktionstabellen då hen beräknat 14 – 6 = 7 för entalen i 

uppgift 14 (jfr Löwing, 2017). 

Elev 8 och 11 gav felaktiga svar på uppgift 12 respektive uppgift 8. Felkällan är 

densamma hos båda eleverna. De har genomfört korrekta växlingar, men glömt bort att 

de växlat en talsort mot en lägre (jfr Brown & Burton, 1978). Elev 8 genomförde 

beräkningen 6 – 2 = 4 istället för 5 – 2 = 3 för hundratalen i uppgift 12, medan elev 11 

genomförde beräkningen 11 – 6 = 5 istället för 10 – 6 = 4 för tiotalen i uppgift 8. Eftersom 

båda genomfört korrekta dubbelväxlingar på respektive uppgift som de besvarat korrekt, 

verkar felsvaren bero på ett tillfälligt misstag snarare än ett systematiskt fel. 

5.2.7 Jämförelse av elevernas resultat vid växling över noll 

I Diagram 7 står andel rätta svar på y-axeln, medan elevens tilldelade nummer anges på 

x-axeln. Blå färg signalerar andelen rätta svar på fördiagnosen medan orange färg 

signalerar andelen rätta svar på efterdiagnosen. 

 

Diagram 7. Andelen rätta svar för respektive elev på för- och efterdiagnos för området växling över noll. Diagram av 

Mikael Broberg. 

Fem elever (8,10, 13, 16 och 19) besvarade såväl för- som efterdiagnosens uppgifter med 

växling över nolla korrekt. Elev 12 och 17 besvarade fördiagnosens uppgifter inom 

området korrekt, men besvarade en av tre uppgifter felaktigt vid efterdiagnosen. Åtta 

elever (1, 5, 6, 7, 9, 11, 14 och 15) besvarade större andel av uppgifterna korrekt vid 

efterdiagnosen än vid fördiagnosen. Elev 2 och 3 besvarade samtliga uppgifter med 

växling över nolla felaktigt vid båda diagnostillfällena. Sammanlagt besvarades 45 % av 



  

 

35 

fördiagnosens uppgifter korrekt medan 76 % av efterdiagnosens uppgifter besvarades 

korrekt. 

Tabell 9. Elevernas svar samt frekvens för dessa svar för uppgifterna med växling över noll i efterdiagnosen. Tabell 

av Mikael Broberg. 

Uppgift Beräkning Korrekt svar (andel) Felaktigt svar från 2 st. elev Felaktigt svar från 1 st. elev 

11 400 – 123 277 (82%) 187 377 

13 2030 – 541 1489 (88%) 
 

589, 500 

16 5000 – 1763 3237 (59%) Ej svar 4237, 3324, 3227, 1347, 4337  

 

5.2.8 Analys av elevernas resultat vid växling över noll på efterdiagnos 

Totalt noteras tolv felaktiga svar inom detta område, sju av dessa kom på uppgift 16 som 

är en uppgift med växling över två nollor. Elev 2 och 3 besvarade samtliga uppgifter 

felaktigt. Elev 2 visade i uppgift 11 och 13 upp liknande problematik som tidigare 

observerats med osäkerhet för växlingsförfarandet (växlade direkt från exempelvis 

tusental till ental) och misstag i subtraktionstabellerna (jfr Brown & Burton, 1978; 

Löwing, 2017). Hen lämnade dessutom inget svar på uppgift 16. Även elev 12 lämnade 

uppgift 16 obesvarad.  

Elev 3 växlade systematiskt från närmaste talsort med ett värde större än noll. Därmed 

växlade hen direkt från hundratal till ental på uppgift 11, direkt från tusental till tiotal på 

uppgift 13 samt direkt från tusental till både hundratal, tiotal och ental på uppgift 16 (jfr 

Brown & Burton, 1978). Eleven kommer således fram till svaren 187, 589 och 1347. 

För resterande felaktiga svar stod elev 6, 15 och 17 för ett vardera medan elev 11 stod för 

två. Samtliga besvarade uppgift 16 inkorrekt. Alla fyra elever utförde korrekta växlingar, 

men har istället antingen glömt bort att de växlat en högre talsort för en lägre eller gjort 

misstag i enkla beräkningar såsom 9 – 6 = 2 (jfr Brown & Burton, 1978). Även elev 11:s 

felsvar på uppgift 11 beror på att hen glömt att en högre talsort växlats för en lägre (jfr 

Brown & Burton, 1978). 

5.2.9 Resultat och analys av trippelväxling 

Vid efterdiagnosen testades om eleverna kunde generalisera kunskaperna från 

dubbelväxling till att också utföra trippelväxling. Resultatet för detta syns i Tabell 10. 

Tabell 10. Elevernas svar samt frekvens för dessa svar för uppgift 15 som innehöll trippelväxling i efterdiagnosen. 

Tabell av Mikael Broberg. 



  

 

36 

Uppgift Beräkning Korrekt svar (andel) Felaktigt svar från 1 st. elev 

15 4123 – 2234 1889 (94%) Ej svar 

 

Endast ett felsvar noteras för uppgift 15 som innehöll trippelväxling. Detta kom från elev 

2 som inte angav något svar på uppgiften. Hen lämnade in sin diagnos med uppgift 15 

och 16 obesvarade. Samma elev besvarade samtliga dubbelväxlingsuppgifter i såväl för- 

som efterdiagnosen inkorrekt. Hen kände sig förmodligen inte säker vid dessa 

beräkningar och undvek därför att svara. Att resterande elever lyckats att beräkna 

uppgiften korrekt tyder på att de generaliserat växlingsmetodiken (jfr Lo, 2014). 

5.2.10 Analys av lektionens effekt 

För området nära-räkning sågs en positiv utveckling. Elev 2, 3 och 7 som angav 

inkorrekta svar vid fördiagnosen visade progression. Vid fördiagnosen noterades fem 

felsvar av sex möjliga, medan samma tre elever enbart besvarade 1 av sammanlagt 18 

uppgifter felaktigt vid efterdiagnosen. Vi noterade även att flera elever tydligt använt sig 

av den metod som undervisningen behandlade vilket visar att deras 

subtraktionsräkningsförmåga har berikats till att även se subtraktion som en jämförelse 

av två tal (jfr Alm, 2010). Det felsvar som noterades berodde snarare på ett tillfälligt 

misstag än ett systematiskt fel. 

Resultatet för enkelväxling var komplext. Det skedde en procentuell utveckling för tre 

elever, samtidigt skedde en procentuell regression eller stagnation för tre elever. Av dessa 

elever var det två elever som gjorde systematiska fel. Den ene (elev 12) vidhöll en metod 

som verkar vara så kognitivt belastande att hen besvarade uppgifter felaktigt när 

svårighetsgraden höjdes. Den andre eleven (elev 2) verkade snarare ha blivit förvirrad av 

undervisningen än utvecklats av den. Hen genomförde korrekta växlingar vid båda 

uppgifterna i fördiagnosen, men hade ett tillfälligt fel. Vid efterdiagnosen gjorde hen 

tillfälliga fel, men växlade också systematiskt felaktigt. Det mest utmärkande 

växlingsmisstaget var direkt växling från hundratal till ental trots att tiotalet var större än 

noll. Den tredje eleven (elev 19) gjorde ett fel som klassas som tillfälligt då hen beräknade 

11 – 6 = 3, ett fel som varken begåtts tidigare eller senare.  
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Det systematiska felet att vända på subtraktionen när subtrahenden är större än 

minuenden, som observerades vid fördiagnosen, får dock ses åtgärdat då ingen elev gör 

detta systematiska fel längre (jfr Young & O’Shea, 1981).  

Vid dubbelväxling var utgången mer positiv. Sju elever har en procentuell utveckling i 

sitt resultat medan två elevers resultat stagnerat eller haft en regression. De kritiska 

aspekterna för felsvaren känns igen vid efterdiagnosen. Det var fortfarande elever som 

växlade direkt förbi antingen hundratal eller tiotal samt elever som glömde bort att de 

växlat en högre talsort för en lägre (jfr Brown & Burton, 1978). Två felkällor som 

observerades vid dubbelväxling i fördiagnosen observeras inte vid efterdiagnosen; eleven 

som skrev subtrahenden över minuenden i algoritmen gör inte detta längre. Dessutom var 

det, precis som vid enkelväxling, inte längre någon elev som subtraherade minuenden 

från subtrahenden när subtrahenden var ett större tal för en talsort (jfr Young & O’Shea, 

1981).  

Jämförelsen av för- och efterdiagnosen för växling över noll har också en positiv prägel. 

Åtta elever har en positiv utveckling på sitt resultat, medan fyra elever har ett stagnerande 

eller tillbakagående resultat. Precis som för enkelväxling och dubbelväxling var det inte 

längre någon elev som subtraherade minuend med subtrahend om subtrahenden var det 

större talet (Young & O’Shea, 1981). De två återstående felkällorna var desamma som 

vid dubbelväxling. Antingen växlade eleverna direkt från exempelvis tusental till ental 

eller glömde de bort att en talsort växlats för en lägre talsort (jfr Brown & Burton, 1978). 
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6 Diskussion 

Inledningsvis kommer studiens resultat att diskuteras. Studiens metod diskuteras därefter. 

Vidare diskuteras studiens ämnesdidaktiska implikationer innan ett förslag för vidare 

forskning behandlas. 

6.1 Resultatdiskussion 

Studiens resultat målar en bild av en elevgrupp som sammantaget behärskade studiens 

lärandeobjekt relativt väl redan vid fördiagnosen. Vid efterdiagnosen presterade klassen 

som helhet ännu bättre och Learning studyn kan därmed konstateras ha haft en positiv 

effekt på hur väl eleverna behärskar beräkningsmetoderna som inkluderats. Det får anses 

vara ett väntat resultat med tanke på att lektionstillfället designades i just detta syfte. 

Resultatet i studien gäller för den årskurs 4 där studien genomfördes och är således inte 

direkt överförbart till alla elever i årskurs 4. Dock samstämmer de besvär med 

subtraktionsmetoder som noterats i denna studie med de som dokumenterats i 

litteraturbakgrunden (se kap. 2). Denna samstämmighet visar att resultaten inte är unika 

för just denna elevgrupp.  

Tre kritiska aspekter syntes inte längre vid efterdiagnosen jämfört med fördiagnosen. Vid 

efterdiagnosen fanns tydliga indikationer på att eleverna kunde se subtraktionen som en 

jämförelse mellan två tal och att de därmed fått en förstärkt förståelse om det inverterade 

förhållandet mellan räknesätten (jfr Alm, 2010; McIntosh, 2008; Nunes m.fl., 2007). De 

elever som placerade subtrahenden och minuenden felaktigt i algoritmer gjorde inte så 

vid efterdiagnosen, vilket tyder på att deras förståelse för siffrornas platsvärde har 

utvecklats (jfr McIntosh 2008; Bentley, 2008). Dessutom subtraherade eleverna inte 

längre subtrahenden med minuenden om subtrahenden var det större talet (jfr McIntosh 

2008; Young & O’Shea, 1981). Det antyder att det valda variationsmönstret varit utformat 

på ett sådant sätt att dessa kritiska aspekter kunnat urskiljas och bearbetas. 

Alla elever har dock inte kunnat ta till sig innebörden av samtliga kritiska aspekter och 

tillvägagångssätt för att genomföra korrekta beräkningar. Flera elever har gjort en 

resultatmässig stagnation eller regression. Detta beror dels på att svårighetsgraden på 

efterdiagnosen var högre jämfört med fördiagnosen. Kritiska aspekter blandades i högre 

grad och uppgifterna krävde en större ansträngning. Således är elevernas resultat på 

diagnoserna inte direkt jämförbara. Med det sagt är det betydelsefullt att notera att en 
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Learning study-cykel ofta behöver upprepas 2–3 gånger innan ett variationsmönster 

uppnås som ger ett tillfredsställande resultat för lärandeobjektet (Maunula m.fl., 2011). 

Därmed är det viktigt att se denna studies resultat som en del i en process snarare än ett 

definitivt resultat. De två kvarstående kritiska aspekterna i efterdiagnosen återfanns vid 

algoritmräkningen. Den första kritiska aspekten som kvarstod var att elever ännu gjorde 

direkta växlingar över talsorter (jfr Brown & Burton 1978). Eleverna glömde också bort 

att dra av 1 när de växlat en högre talsort för en lägre (jfr Brown & Burton 1978). 

Noterbart var att felen ökade när växlingen skedde över en nolla (jfr Fiori & Zuccheri 

2005; Young & O’Shea, 1981). 88 % av eleverna klarade nämligen efterdiagnosens 

dubbelväxlingsuppgifter, medan enbart 76 % klarade dubbelväxling när det skedde över 

en nolla. Detta kan ha sin förklaring i att eleverna sedan tidigare fått undervisning om, 

och arbetat med, dubbelväxling i sina läroböcker, medan växling över nolla var ett dittills 

obekant område. Den enda undervisning de fått om metoden var således de ungefär fem 

minuter vi ägnade åt den under lektionstillfället dagen innan efterdiagnosen. Det faktum 

att 76 % av eleverna ändå beräknade uppgifter med växling över nolla med korrekt 

resultat, visar att de i stor utsträckning förstått systematiken bakom operationerna. 

De huvudräkningsuppgifter som inkluderades vid fördiagnosen gav väldigt få felsvar. 

Eleverna gav därmed uttryck för att det inte fanns några större brister i deras 

tabellkunskaper och taluppfattning (jfr McIntosh, 2008). Dock framträdde en hel del 

misstag med beräkningar som liknade de från huvudräkningsdelen i fördiagnosen när 

eleverna skulle göra dem i en algoritm som krävde växling. Detta tyder på att 

tabellkunskaperna inte verkar vara helt automatiserade för samtliga elever och att lilla 

och stora subtraktionstabellen behöver bearbetas ytterligare (Löwing, 2017). Att problem 

framförallt uppträder när en subtraktion kräver växlingar går i linje med Leinhardts 

(1987) konstaterande. Att även tabellkunskaperna visar sig svika vid kombination med 

växling kan tyda på att arbetsminnet blir överbelastat då flera olika processer ska hållas 

igång samtidigt (jfr McIntosh, 2008). 

Svaren på efterdiagnosen från elev 12 kräver en särskild diskussion. Elev 12 använde sig 

av en algoritmräkningsmetod som skiljde sig från den vi undervisade om. Som behandlats 

i analysen skrev elev 12 inte ut några minnessiffror varken vid för- eller efterdiagnosen. 

Undervisningen påverkade alltså inte eleven till att börja använda sig av minnessiffror, 

utan hen vidhöll sin metod. Eleven verkade använda sig av en resurskrävande 
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huvudräkningsstrategi som förmodligen innehöll samtidig uppåt- och nedåträkning (jfr 

McIntosh 2008; Baroody, 1984). Eleven besvarade enbart en uppgift fel vid fördiagnosen, 

men detta utökas till tre felaktiga svar vid efterdiagnosen däribland en uppgift som 

lämnats obesvarad trots att hen hade gott om tid att beräkna den. Eleven verkar ha gjort 

bedömningen att hen, med sin beräkningsmetod, inte kunde lösa uppgift 16 och därmed 

lämnat den blank. De övriga två felen som eleven gjorde vid efterdiagnosen tyder på ett 

högt belastat arbetsminne vilket ytterligare styrker att eleven använder en för 

resurskrävande strategi (jfr McIntosh, 2008). För att kunna hjälpa eleven att nå förståelse 

för lärandeobjektet hade vi behövt veta mer om hur hen beräknat algoritmuppgifterna. 

Potentiellt har eleven enbart använt huvudräkning utan att använda ett algoritmmönster, 

för att sedan skriva sitt svar i algoritmen. Det primära lärandeobjektet för denna specifika 

elev borde fokuseras mot minnessiffrors funktion och hur de skrivs ut. 

Ytterligare en elev vars resultat är värt att granska ytterligare är elev 2. För hen har 

variationsmönstret vid lektionstillfället inte haft en önskvärd påverkan. Hen har utvecklat 

sin förståelse för nära-räkning, men förståelsen för algoritmräkning har inte utvecklats. 

Av de lärandeobjekt som valdes ut för efterdiagnosen hade eleven bara ett korrekt svar 

av nio möjliga vid fördiagnosen. Således var allt som togs upp vid lektionstillfället 

värdefullt för hen att ta till sig av. Att människan bara kan fokusera på ett antal aspekter 

av ett fenomen samtidigt och tar hjälp av sina förkunskaper för att lära sig något nytt, 

stämmer naturligtvis även för denna elev (jfr Lo, 2014). Baserat på de misstag eleven 

gjorde vid diagnoserna finns det indikationer på att de grundläggande tabellkunskaperna 

inte än är automatiserade (jfr Löwing, 2017). Hens matematiska utveckling verkar helt 

enkelt inte korrelera gynnsamt mot den nivå som lektionstillfället hölls på. Således blev 

räkning med algoritm snarare något som hen utvecklade nya svårigheter inom än fick 

klarhet av. För denna elev svarade inte undervisning baserat på variationsteori i en 

helklasskontext mot hens behov, utan hen skulle snarare behöva individuell handledning 

av en beräkningsmetod i taget där lärandeobjekten förtydligas och beabetas. 

6.2 Metoddiskussion 

Upplägget för fördiagnosen avgjordes utifrån vilka metoder vi ansåg vara av vikt att testa 

elevernas förståelse om. Genom att ha med uppgifter där olika metoder är bättre eller 

sämre lämpade fick vi insyn i hur eleverna tolkar subtraktion som helhet. Då flera elever 

inte tidigare insett att subtraktion även kunde innebära jämförelse mellan två olika tal, 
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kunde undervisningen bidra till att de framöver har en bredare förståelse av vad 

räknesättet innebär. Denna nya vidd kan de även bära med sig och omsätta till 

huvudräkning, vilket kan underlätta om de känner sig osäkra på subtraktionstabellerna 

(jfr Nunes m.fl., 2007). För att åstadkomma detta spelade användandet av laborativt 

material i form av tallinjer en stor roll för att visualisera matematiken för elevgruppen 

och göra den mer konkret för dem (jfr McIntosh, 2008).  

Planerad undervisning och undervisning i praktiken skiljer sig från varandra. Hur lång tid 

ett delmoment i ett lektionstillfälle kommer att ta är svårt att bedöma på förhand. 

Problemen med nära-räkning för elevgruppen var relativt små, men rent tidsmässigt fick 

detta område stor tid under lektionen. Då observationsschemat granskades konstaterades 

att ett alternativt undervisningssätt skulle ha valts om en ny Learning study-cykel skulle 

följt efter den som ingår i denna studie. I denna cykel hade nära-räkning fått en mindre 

del av lektionstillfället för att lämna ytterligare tid till algoritmräkning eftersom eleverna 

enbart hann genomföra ett fåtal övningsuppgifter och svaren på dessa inte fick tid för 

bearbetning. Det fick som konsekvens att vi berövades ett tillfälle att rätta till om eleverna 

misslyckades och på så sätt förklara kritiska aspekter av lärandeobjekt för dem. 

Diagnoserna var centrala för denna studie. Innehållet i dem bestämdes med stöd från 

dokumenterade vanliga misstag om subtraktionsräkning samt det subtraktionsinnehåll 

som elevgruppens läroböcker i årskurs 4 behandlar (jfr Björklund & Dalsmyr, 2014; 

McIntosh, 2008; Löwing, 2017; Baroody, 1984; Leinhardt, 1987; Brown & Burton, 1978; 

Fiori & Zuccheri, 2005; Young & O’Shea, 1981). Med detta val av innehåll hoppades vi 

finna lärandeobjekt där vi kunde förstärka elevernas beräkningsmetoder inom 

subtraktion. Med tanke på att flera elever antingen besvarade fördiagnosen helt korrekt 

eller hade få fel kan konstateras att fördiagnosen lades på en nivå som inte utmanade 

dessa elever särskilt mycket. Detta försökte vi korrigera till efterdiagnosen genom att höja 

svårighetsgraden på uppgifterna och blanda vad algoritmerna testade. Svårighetsgraden 

kunde även ha höjts för nära-räkningsuppgifterna genom att ha textuppgifter där det inte 

var självklart vilken beräkning eleverna skulle utföra. På så sätt kunde eleverna visa att 

de kunde generalisera kunskaperna in i ett nytt räknesammanhang (jfr Lo, 2014). 

Noterbart från efterdiagnosen är också att den utfördes dagen efter lektionstillfället vilket 

har som konsekvens att innehållet var färskt i elevernas medvetande. 
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Studiens jämförelse genomfördes genom att andelen korrekta svar vid för- och 

efterdiagnos för respektive lärandeobjekt analyserades i förhållande till varandra. Denna 

jämförelsemetod valdes eftersom antalet uppgifter för vissa lärandeobjekt var olika vid 

för- och efterdiagnosen. Jämförelsemetoden får som konsekvens att trots att en elev 

besvarar en uppgift korrekt vid för- och efter-analysen för exempelvis lärandeobjektet 

enkelväxling blir andelen korrekta svar olika i jämförelsen. I detta fall sker en procentuell 

regression eftersom antalet uppgifter var fler i efterdiagnosen. Denna faktor i kombination 

med att svårighetsgraden höjdes vid efterdiagnosen gör jämförelsen svår att tyda. En 

stagnation eller regression i andelen korrekt besvarade uppgifter behöver således inte 

betyda att elevens förståelse minskat.  

6.3 Didaktiska implikationer 

Att arbeta enligt ett förutbestämt koncept som Learning study är värt att diskutera. 

Konceptet är inriktat mot att klargöra lärandeobjekt som är besvärliga för en elevgrupp. 

Exakt vad lärandeobjektet ska innehålla bestäms utifrån elevgruppens felsvar på en 

fördiagnos. Således designas undervisningen baserat på elevgruppens svagheter (jfr Lo, 

2014; Maunula m.fl., 2011). Mot bakgrund av detta kan det finnas elever som besvarar 

fördiagnosen helt korrekt och därmed får en påföljande undervisning som inte är anpassad 

efter deras behov eftersom de redan behärskar lärandeobjektet.  Med tanke på att den 

matematiska förmågan i en elevgrupp ofta är heterogen är Learning study en diskutabel 

metod att bedriva undervisning med. Att fastställa lärandeobjekt som blir utvecklande för 

samtliga i elevgruppen ter sig svårt, för att inte säga omöjligt. Lärandeobjekten ska inte 

vara för svåra för elever i svårigheter att ta till sig an, samtidigt som högpresterande elever 

ska finna undervisningen förmånlig. I vår studie finns flera elever som besvarat samtliga 

uppgifter i både för- och efterdiagnos korrekt. Undervisningen som bedrivits inom denna 

studie har därmed inte utvecklat dessa elevers matematiska förmåga, utan snarare enbart 

varit en bekräftelse på matematik de i någon mån redan behärskar. Stimulans kan dock 

till viss del ha uppnåtts då de, under genomgången, fick vara delaktiga i diskussioner om 

tillvägagångssätt vid beräkningar av olika uppgifter. Det är även värt att tillägga att 

samtliga högpresterande elever tog sig an både för- och efterdiagnoser med entusiasm, 

och villigt delade med sig av sina tankesätt vid lektionstillfället. Om metoden används 

konsekvent utan att svårighetsgraden ökas finns dock en risk att dessa elever blir 

understimulerade och förlorar motivation. Övergripande är Learning study därmed ett 
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koncept som riktar sig mot elever i matematiska svårigheter snarare än att utveckla de 

som är högpresterande. Alternativt kan det vara en välfungerande metod för samtliga om 

den används i mindre elevgrupper som delats in efter vilka lärandeobjekt individerna 

saknar förståelse för.  

6.4 Fortsatt forskning 

Den Learning study som genomfördes inom ramen för denna studie innehöll enbart en 

cykel. Som tidigare nämnts i studien uppnås normalt ett effektivt variationsmönster efter 

två eller tre Learning study-cykler. Mot bakgrund av detta hade det varit intressant att 

utifrån denna studie arbeta vidare med ytterligare cykler i andra elevgrupper. Denna 

studie har gett oss en tydligare bild av vilken förståelse och vilka missuppfattningar elever 

i årskurs 4 har om metoder för subtraktionsräkning. Utifrån studien skulle en ännu 

lämpligare fördiagnos kunna konstrueras samt ett ännu tydligare variationsmönster kunna 

utformas för att bedriva ännu effektivare undervisning. 

Effekten av den designade lektionen är svår att värdera och sätta i kontext för 

undervisning. Den designade lektionen baseras på variationsteori och innehåller därmed 

ett genomtänkt mönster som syftar till att klargöra missuppfattningar som elever kan 

tänkas ha. Detta är metoder som, mer eller mindre, överensstämmer med hur 

yrkesverksamma lärare kan tänkas förbereda sin undervisning. Det hade därför varit 

intressant att genomföra en likadan fördiagnos i två separata klasser. Undervisningen i 

båda klasserna ska baseras på de svårigheter eleverna visar upp i fördiagnosen, men den 

ena klassen får undervisning baserad på variationsteorin medan den andra klassen får 

undervisning baserad klasslärarens egen didaktiska förmåga. En jämförelse av 

efterdiagnosens effekt hade därmed satt Learning studyns effekt i kontext. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Samtyckesblankett 
 

Universitetsstudie om elevers taluppfattning 

Vi är två lärarstudenter på Linnéuniversitetet som kommer att genomföra en studie om 

elevers taluppfattning. Syftet med studien är att undersöka hur undervisning om 

subtraktion kan bedrivas för att främja elevernas lärande. Därför är vi tacksamma om ditt 

barn skulle vilja delta. 

Inledningsvis kommer eleverna att genomföra en matematikdiagnos, varpå de vid ett 

senare tillfälle kommer att få uppföljande undervisning inom det berörda området. 

Undervisningen kommer designas av oss lärarstudenter, men genomförs av Linda. Efter 

undervisningen kommer eleverna få genomföra ytterligare en diagnos för att utvärdera 

hur effektiv den designade undervisningen varit. Elevernas resultat på respektive diagnos 

kommer att jämföras för att utvärdera undervisningens effekt. 

Diagnoserna och undervisningstillfället kommer att genomföras mellan vecka 16 och 18. 

Observera att medverkan är frivillig och samtycke till medverkan när som helst kan 

avbrytas av dig eller ditt barn. För att vi ska få lov att använda ditt/ert barns resultat 

behöver vi ditt/ert samtycke. 

 

Sekretess och behandling av personuppgifter 

All datainsamling kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen (1998:204), vilket 

innebär att det insamlade materialet kommer att avidentifieras redan på ditt barns skola 

och bevaras väl för att skydda ditt barns integritet. Uppgifterna kommer enbart att brukas 

för studiens ändamål.  

 

Samtycke vårdnadshavare 

Barnets namn:__________________________________________________ 

Jag har tagit del av ovanstående information och samtycker till att det barn jag/vi är 

vårdnadshavare för medverkar i studien.  

Jag är informerad om att behandling av barnets personuppgifter kommer att ske enligt 

personuppgiftslagen, samt att deltagandet är frivilligt och att jag/vi när som helst kan 

återkalla samtycket.  

 

Ort:____________________________ Datum:____________________ 

 

Underskrift vårdnadshavare:___________________________________ 

 

Namnförtydligande:__________________________________________ 
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Bilaga 2 – Fördiagnos 

 

1 

 

 

                                                 
1 Beräkningsuppgifterna i del 1 lästes upp högt för eleverna av en av oss. 
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Bilaga 3 – Efterdiagnos 
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Bilaga 4 – Lektionsplanering 

Nära-räkning: Subtraktion är inte bara “ta bort” → differens betyder 

skillnad 

Vad innebär subtraktion?  

 Diskussion om “ta bort”. Kan vi tänka på något annat sätt? Eleverna får tid för 

eftertanke och diskussion.  

 Vad betyder ordet difference? Skillnad. Svaret i subtraktion är skillnaden mellan 

de två talen. 

 Hur räknar vi ut 401 - 398? Jämföra, lägga till. 

 

Tallinje 1: Gör en lång tallinje från 0 till 401 → hoppa 398 steg ner från 401 för att nå 

differensen.  

 “Ta bort” är i detta fall omständligt. Lätt att tappa bort sig på vägen 

 

Tallinje 2: Gör en tallinje, markera ut 0, 398 och 401 → skillnaden mellan de två talen 

är det antal steg som är mellan dem. Räkna upp från 398 till 401.  

 Obs! Tänk på att inte räkna 398 som ett steg, bara utgångssiffra. Visa genom att 

fysiskt gå fem steg framåt; det första steget räknas först när ena foten lämnat 

startpositionen. På tallinje: gör en båge mellan varje steg och räkna sedan ihop 

antal bågar - eliminerar risken för att räkna med utgångssiffran. 

 

Kontrollräkna: Differensen + det mindre talet (subtrahenden) = det större talet 

(minuenden) 

 

Räkna ut talen 41 - 38, 82 - 77 och 362 - 358 tillsammans med eleverna. Låt dem 

förklara hur de tänker. Kontrollräkna alla svar. 

 

Anledning till genomgång: flera elever misslyckades med nära-räkningsuppgifterna i 

fördiagnosen då de försökte lösa uppgifterna med talsortsräkning eller räkna 

subtrahendens antal ner från minuenden. Ett par elever kom fram till rätt svar, men 

visade en tidskrävande, ineffektiv beräkningsmetod. 

 

Ge eleverna övningsark med nära-räkningsuppgifter, låt dem lösa uppgifterna 

individuellt. 

Gå igenom svaren gemensamt och kontrollräkna. 

 

Uppställning (algoritm): logiken bakom uträkningen 

Skriv upp 442 - 131 på tavlan.  

 Hur gör vi en uppställning av talen? Låt eleverna förklara. Skriv uppställningen 

på tavlan och räkna ut tillsammans. Poängtera att uträkningen alltid sker från 

höger till vänster. 

 Vad händer om vi skriver 131 överst? Testa. → Exempel: om vi har 131 kronor, 

kan vi då köpa en jacka för 442 kronor? Nej, vi har inte tillräckligt mycket. 

Algoritmen skrivs i samma ordning som en “vanlig” skriftlig subtraktion; 



  

 

VII 

utgångstalet först och det som ska dras bort därefter. Subtraktion är (än så länge) 

det största minus det minsta.   

 

Anledning till genomgång: Någon elev skrev subtrahenden över minuenden. 

Dessutom, bra med en grundgenomgång som förberedelse för att få eleverna att komma 

in i tänket. 

 

Skriv upp 442 - 31 på tavlan. 

 Hur gör vi en uppställning av talen? Låt eleverna förklara hur talen ska placeras 

(minuend-subtrahend och platsvärde). Skriv uppställningen på tavlan och räkna 

ut tillsammans. 

 Visa hur det blir om vi placerar 31 under minuendens hundra- och tiotal. 

Resultat: 442 - 310 → viktigt att placera talsorterna rätt så att platsvärdet blir 

korrekt. 

 

Anledning till genomgång: Ett par elever placerade talsorterna fel vid fördiagnosen. 

Överlag viktigt att få samtliga att förstå varför de ska placeras enligt talsort → hjälper 

eleverna att förstå logiken bakom algoritmen, uträkningen blir inte bara rutinmässig 

utan får en betydelse. 

 

Skriv upp 442 - 136 på tavlan. 

 Hur gör vi en uppställning av talen? Låt eleverna förklara och skriv 

uppställningen på tavlan.  

 Första steget i beräkningen: 2 - 6. Hur gör vi? Låt eleverna förklara.  

 Varför fungerar det inte att vända på subtraktionen till 6 - 2? Blir ett annat tal. 

 Vad är växling? Vad är det som egentligen sker? 

 Visa med laborativt material i form av 100-lappar, 10- och 1-mynt av papper 

som fästs på tavlan över motsvarande talsort. Fyra 100-lappar över första 

hundratalen, fyra 10-mynt över tiotalen och två 1-mynt över entalen. Vad händer 

när vi växlar? → ett 10-mynt placeras över entalen och ändrar enhet till tio 1-

mynt, skriv minnessiffran 10 över entalen i beräkningen. Nu har vi tolv ental och 

kan genomföra subtraktionen 12 - 6. 

 Vad händer med tiotalen när vi växlat ett därifrån? Det finns bara tre 10-mynt 

kvar på tavlan, ett användes ju vid entalssubtraktionen. Vi behöver visa att ett är 

bortväxlat → dra ett streck över 4 som representerar tiotalen. Beräkna resten av 

talet. 

 

Anledning till genomgång: Ett antal elever uppvisade bristande kunskap kring 

växlingsförfarandet. Några valde att systematiskt subtrahera det större talet med det 

mindre. Det laborativa materialet parallellt med uträkningen ger en konkret bild av vad 

det är som händer vid växling. Att förstå grunderna vid enkelväxling ökar chansen för 

att eleverna förstår vad som sedan sker vid dubbelväxling och växling över nolla. 

 

Skriv upp 442 - 166 på tavlan. 

 Hur gör vi en uppställning av talen? Låt eleverna förklara och skriv 

uppställningen på tavlan. 

 Nu är både tio- och entalen i minuenden mindre än i subtrahenden. Hur gör vi? 

Låt eleverna förklara. 

 Visa med samma laborativa material som tidigare. Växla ett tiotal till tio ental 

→ ta bort ett 10-mynt från det laborativa materialet och dra ett streck över 
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tiotalssiffran, placera tio 1-mynt över entalen och skriv minnessiffran 10. 

Beräkna 12 - 6. Det finns bara tre tiotal kvar. Växla ett hundratal till tio tiotal → 

ta bort en hundra-sedel från det laborativa materialet och dra ett streck över 

hundratalssiffran, tillsätt tio 10-mynt över tiotalen och skriv minnessiffran 10. 

Beräkna. 

 Visa med samma material vad som händer om man växlar in två hundratal och 

placerar dem över tio- respektive entalen → ett hundratal blir inte tio ental, utan 

hundra. Vi kan bara växla från tiotalen för att få tio ental. Växlar vi ett hundratal 

mot tio ental går 90 ental förlorade och resultatet blir fel. 

 

Anledning till genomgång: Några elever noterade vid ett par tal i fördiagnosen att 

varken tio- eller entalen i minuenden var större än de motsvarande i subtrahenden och 

valde då att dubbelväxla direkt från hundratalet till både till tio- och entalen. Genom att 

förklara och visa med laborativt material vad som händer vid ett sådant tillvägagångssätt 

får de möjlighet att se logiken bakom växlingsförfarandet. 

 

Skriv upp 204 - 166 på tavlan. 

 Hur gör vi en uppställning av talen? Låt eleverna förklara och skriv 

uppställningen på tavlan. 

 Entalet är större i subtrahenden än minuenden, och det finns inget tiotal att växla 

från. Hur gör vi? Låt eleverna förklara. 

 Visa med det laborativa materialet. Växla en 100-sedel mot tio 10-mynt, dra ett 

streck över hundratalssiffran och skriv minnessiffran 10 över tiotalen. Nu finns 

det tio tiotal, vi kan växla ett av dem mot tio ental → ta bort ett 10-mynt och dra 

ett streck över minnessiffran för tiotalen, tillsätt tio 1-mynt och skriv 

minnessiffran 10 över entalen. 

 Visa med samma material vad som händer om man växlar in två hundratal och 

placerar dem över tio- respektive entalen → ett hundratal blir inte tio ental, utan 

hundra. Vi kan bara växla från tiotalen för att få tio ental. Växlar vi ett hundratal 

mot tio ental går 90 ental förlorade och resultatet blir fel. 

 

Anledning till genomgång: Flera elever hade stora svårigheter men växling över 0. 

Några drog ett streck över nollan trots att det inte fanns något tiotal att växla från. Flera 

valde att växla ett hundratal mot tio ental och ett mot tio tiotal, vilket genererar felaktigt 

resultat. Flera elever påpekade att svaret de kommit fram till var orimligt, men att de 

inte visste hur de skulle gå tillväga för att nå korrekt svar.  

 

Ge eleverna övningsark med algoritmuppgifter, låt dem lösa uppgifterna individuellt. 

Gå igenom svaren gemensamt och kontrollräkna. 
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Bilaga 5 – Övningsark till lektionen 
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Bilaga 6 – Observationsschema 

 


