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Abstract  

Teaching mathematics towards mathematical proficiency cannot easily be described since 

mathematical proficiency is complex and no term alone capture all aspects.  

The purpose of the study was to examine how mathematical proficiency in conceptual 

understanding can be discriminated through the concept of subtraction in grade 1 and 3 primary 

school. Question raised by the study was 

1. What different levels in quality can be discriminated in the ways students subtracts?   

2. Can progression be discriminated within subtraction operations between grade 1 and 3? 

Concepts like mathematical artefacts, capability and ability have been useful tools when 

analyzing the material. Developing mathematical thinking in students is about developing 

conceptual understanding anchored in the process rather than focus on procedures and outcome. 

When subtracting with comprehension one knows that subtraction undoes addition since 

subtraction is the inverse operation of addition.  

     The methods used are qualitative studies using observations and interviews. The material 

consists of notes from observations, recordings of interviews and written solutions. The study 

developed an analysis tool in order to compare the different ways of thinking when doing 

subtraction activities. Developing the tool was critical in order to compare and discriminate 

different levels of mathematical thinking. The results indicate that the Swedish curricula in 

mathematics do not support mathematical teaching towards mathematical proficiencies because 

it’s lack of concrete measurable goals.  
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1 Inledning och bakgrund  

Det är svårt att beskriva vad matematiska förmåga är och vad sådant kunnande utgörs av. För 

att synliggöra matematisk förmåga krävs ett matematiskt innehåll så att kunnandet blir 

beskrivningsbart. Samtidigt får inte heller det matematiska innehållet likställas med att vara 

förmågan då kunnandet är så mycket mer än det konkreta innehållet. Det är få som vet vad 

matematisk förmåga är och hur man bedömer om en elev har dessa förmågor. (Karlsson & 

Kilborn 2015b, s. 18-19) 

I grundskolans kursplan för matematik anges det övergripande målet och syftet med  

matematikundervisningen vara att elever ska ges förutsättningar att utveckla sin matematiska 

förmåga. Den förmåga som grundskoleeleverna genom skolans undervisning skall utveckla är  

• ”formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,  

• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, 

• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,  

• föra och följa matematiska resonemang, och 

• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för 

frågeställningar, beräkningar och slutsatser.” (Skolverket 2011a, s. 48) 

Den matematiska förmåga som beskrivs i kursplanen och det kunnande som åsyftas vilar på 

internationella forskargruppers sammanställningar. Det matematiska kunnandet beskrivs av 

dessa med dels ett matematiskt innehåll och dels med vad de anser att utövning av matematik 

innebär. Därför kan man säga att det finns en internationell trend i beskrivningen av vad 

matematiskt kunnande är (Bergqvist m.fl. 2009).   

Kursplanen i matematik består av tre delar. Dessa är syfte, centralt innehåll och  

kunskapskrav (Skolverket 2011a, s. 47-53). Ramverket för matematikundervisningen anges i 

syftesbeskrivningen medan matematikens olika ämnen, det vill säga stoffet och innehållet i 

undervisningen, anges i det centrala innehållet. Begreppet matematisk förmåga är nytt och har 

i den senaste kursplanen förtydligats i syfte att betona de långsiktiga målen med 

matematikundervisningen (Karlsson & Kilborn 2015b, s. 6). Kunskapskraven i matematik är 

formulerade i löpande text och utan koppling till matematiskt innehåll. Kraven är således både 

öppna och generella i sina formuleringar. För att belysa detta ges ett exempel ur godtagbara 

kunskaper i slutet av årskurs 3  

”Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda 

dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt” (Skolverket 2011a, s. 

52).  
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I kommentarmaterialet till kursplanen framgår att kunskapskraven är konstruerade utifrån 

förmågorna (Skolverket 2011b, s. 5). Kunskapskraven är således formulerade utifrån de 

matematiska förmågorna som eleven ska ges möjlighet att utveckla.  

Det är svårt att bedöma och tolka förmågorna enligt kursplanerna. Det menar både Jönsson 

och Måhl som delar uppfattningen att betygsystemets betoning av förmågor vare sig har gynnat 

elever eller lärare. Måhl som bland annat är lärare och bedömningsexpert påpekar att 

matematikämnet är det ämne som stöter på mest svårigheter då kunskapskraven är så vida i sina 

formuleringar att de helt enkelt blir för tolkningsbara. Man kan som lärare göra olika tolkningar 

av kunskapskraven utan att någon tolkning är mer rätt eller mer fel än någon annan. Måhl anser 

att kunskapskraven borde tydliggöras och kopplas till ett matematiskt innehåll och bör därför 

revideras. Jönsson, professor i didaktik, intar en mer avvaktande inställning. Han menar att det 

inte finns tillräckligt med forskning för att veta hur den nya läroplanen från 2011 har påverkat 

lärarnas bedömning, men samtidigt konstaterar han att bedömningen har blivit svårare och mer 

komplex då det inte längre är faktakunskaper som ska bedömas utan förmågor. Han menar 

också att intentionerna med den nya läroplanen inte infrias. Den som skulle vara ett 

förtydligande av den föregående kan fortfarande ifrågasättas. (Lärarnas nyheter 2016b)  

    Helenius påtalar att det finns en risk att gå miste om förmågornas potential om det läggs ett 

för stort fokus på bedömningen av förmågorna. De matematiska förmågorna har tagits fram för 

ett annat huvudsakligt fokus än för bedömning. De har utvecklats för att beskriva hur 

matematikundervisningen bör utformas och vad den bör innehålla. Han menar således att det 

finns en risk att gå miste om förmågornas potential om de används i annat huvudsakligt syfte 

än vad som var tanken. (Lärarnas nyheter 2016a) 

     Undersökningar visar att matematikundervisningen i svensk grund- och gymnasieskola inte 

övar och utvecklar elevernas matematiska förmåga utan det som övas kan liknas med 

procedurförmåga. Observationer av klassrumsundervisning i matematik visar att 79% av 

elevernas tid ägnas åt att öva och utveckla procedurförmåga vilken kan jämställas med 

algoritmkunskap. Det vill säga en sekvens av instruktioner att lösa en uppgift på vilket inte är 

matematisk förmåga. (Boesen m.fl. 2013, s. 75-81) 

     Denna studie ställer eleven i fokus, inte läraren och inte heller klassrumsundervisningen.  

Studiens övergripande mål är att få kunskap om hur matematisk förmåga kan synliggöras hos 

elever i grundskolans tidigare år.  
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1.1 Syfte och frågeställning  

Syftet med denna studie är, ur ett elevperspektiv och inom ämnet matematik, att undersöka 

matematisk förmåga att använda begrepp och samband mellan begrepp. Med utgångspunkt i 

begreppet subtraktion undersöks detta för elever i årskurs 1 och 3. Studiens frågeställningar är: 

1) Vilka kvalitativa skillnader kan urskiljas i elevernas sätt att lösa uppgifterna?  

2) Sker progression i förståelsen för subtraktionsbegreppet och dess aspekter?   

2 Teoretiskt ramverk 

I följande text beskrivs vad matematisk förmåga är och hur den kan urskiljas på ett innehållsligt 

och kvalitativt plan. Två internationella forskargruppernas beskrivningar av vad sådant 

matematiskt kunnande innebär och utgörs av kommer därför inleda texten. Därefter beskrivs 

det matematiska tänkandet som krävs för att lära sig matematik. Det teoretiska ramverket 

avslutas med subtraktionsbegreppet och dess aspekter.  

2.1 Matematisk förmåga   

Den matematiska kunskap som förmågorna i kursplanen för matematik syftar till att uppnå har 

samstämmigt stöd i matematikdidaktisk forskning (Skolverket 2011b, s. 6). Den 

matematikdidaktiska forskningen som åsyftas är bland annat en amerikansk och en dansk 

forskningssammanställning (Karlsson & Kilborn 2015b s. 19; Häggblom 2013, s. 18).  

     En av källorna är en amerikansk kartläggning från 2001 och är en forskningssammanfattning 

över hur matematik bäst lärs in motsvarande svensk grundskola och förskola. I Adding it up: 

Helping Children learn mathematics redogörs för vad det innebär att kunna matematik. 

Forskningssammanfattningen sker mot bakgrund till att det finns stora skillnader i hur 

amerikanska elever lyckas i matematik. Där vissa befolkningsgrupper är överrepresenterade 

bland de elever som lyckas mindre väl. Det framgår i rapporten att matematikundervisningen 

behöver förändras då dagens och framförallt framtidens definition på vad det innebär att kunna 

matematik skiljer sig från vad som var giltigt för tidigare generationer (Kilpatrick, Swafford & 

Findell 2001, s. 1).   

     Matematisk kunskap kan inte beskrivas som fast då den ligger inbäddad i olika kulturella 

sammanhang. Länders skolsystem skiljer sig åt och det råder olika uppfattningar om 

matematikens betydelse för den enskilda individens utbildning. Även synen på vad som krävs 

i arbetsinsats för att lära sig matematik får konsekvenser för vilken innebörd matematiskt 

kunnande ges. (Kilpatrick, Swafford & Findell 2001, s. 31) 
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     Innebörden av att kunna matematik beskrivs genom fem olika ”mathematical proficiencies”. 

Den amerikanska forskargruppen menar att ordet ”proficiency” är det som bäst täcker de olika 

aspekter som ingår när man ska beskriva vad det innebär att kunna matematik. För denna 

undersökning är två av dessa ”proficiencies” mer intressanta än de andra. De två är  

• ”conceptual understanding” – förståelse av begrepp, operationer och samband 

(Kilpatrick, Swafford & Findell 2001, s. 116). 

• ”procedural fluency” – färdighet att med precision utföra olika typer av beräkningar 

effektivt och ändamålsenligt (Kilpatrick, Swafford & Findell 2001, s. 116). 

De aspekter som ordvalet “proficiency” avser täcka är “competence, knowledge and facility in 

mathematics” (Kilpatrick, Swafford & Findell 2001, s. 116). Matematisk förmåga är med andra 

ord komplex. Till att börja med består förmågan av fem olika delar, ”proficiencies”, och därefter 

tilläggs de tre aspekterna, ”competence, knowledge and facility in mathematics”, för att kunna 

beskriva matematiskt kunnande. Varje del, “proficiency”, är också intimt sammanbundna och 

visualiseras av forskargruppen som en fläta bestående av fem rep (Kilpatrick, Swafford & 

Findell 2001, s. 116). 

     Den andra källan är en dansk utredning som genomfördes under början av 2000-talet på 

uppdrag av danska utbildningsministeriet och är ett omfattande arbete i fastställandet av vad 

matematisk kunskap är (Niss & Højgaard Jensen 2002). Det så kallade KOM projektets resultat 

publicerades 2002 och i rapporten Kompetencer og Matematiklæring. Ideer og inspiration til 

udvikling af matematikundervisning i Danmark beskrivs matematiskt kunnande som 

”kompetence” och är motsvarigheten till den amerikanska forskningssammanställningens 

ordval ”proficiency”. Begreppen ”matematiske kompetencer” och dess benämningar översätts 

inte till svenska för att minska risken för feltolkningar och sammanblandningar, däremot 

översätts betydelsen. KOM projektets beskrivning av matematiskt kunnande sker genom åtta 

olika ”matematiske kompetencer”. Två av dessa åtta har för denna undersökning mer relevans 

än de andra. De två är 

• ”tankegangskompetence” – förmåga att kunna utöva matematisk tankegång som 

exempelvis att förstå begrepps räckvidd och begränsningar (Niss & Højgaard Jensen 

2002, s. 48). 

• ”symbol- og formalismekompetence”– förmåga att avkoda och hantera symboler och 

formler (Niss & Højgaard Jensen 2002, s. 58). 

”Kompetencerna” beskrivs som åtta fristående delar men de är intimt sammanbundna. KOM 

projektet visualiserar detta förhållande som en åttabladig blomma (Niss & Højgaard Jensen 

2002, s. 62). En ”kompetence” har också två sidor, den ena sidan är den produktiva och 
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karaktäriseras av att individen själv genomför de processer som ”kompetencen” omfattar. Den 

andra sidan är en undersökande sida som handlar om att individen själv förstår, analyserar och 

kritiskt bedömer den produktiva sidan. (Niss & Højgaard Jensen 2002, s. 64) 

     Niss och Højgaard betonar att de åtta ”kompetencerna” var och en för sig är generellt giltiga 

och sammanfattande i sin karaktär. Och därför krävs ett matematiskt innehåll för att kunna 

urskilja ”kompetencerna” (Niss & Højgaard Jensen 2002, s. 66). Detta har förklaringsvärde för 

undersökningen då det innebär att matematiska förmågor inte är knutna till vare sig årskurs 

eller till vilken nivå eleven befinner sig på samt att det krävs ett matematiskt innehåll för att 

åskådliggöra matematisk förmåga.  

     Sammanfattningsvis matematisk förmåga, beskriven genom ”mathematical proficiency” 

och ”matematiske kompetence”, har en vid innebörd och är generell i sin karaktär. Den svenska 

läroplanens begrepp matematisk förmåga har inspirerats av två internationella källor 

(Skolverket 2011b, s. 6). Fortsättningsvis kommer ordvalet matematisk förmåga användas och 

diskuteras då det är det begreppet som återges i läroplanen. 

2.2 Matematiskt tänkande  

Ett sätt att beskriva matematisk förmåga och dess generella karaktär är genom att beskriva med 

vilket tänkande, kognitiva funktioner, som krävs för att lära sig matematik. Duval menar att det 

krävs en tankemässig uppbyggnad och överföring för att lära sig matematik. Han förklarar att 

matematiska objekt i sig inte existerar utan matematiken lärs och förstås genom matematiska 

representationer. Man kan exempelvis jämföra ett ansikte med dess avbild på ett foto eller på 

en tavla. Men det är inte lika lätt att jämföra ett matematiskt objekt med olika representationer 

på motsvarande sätt. För det krävs en tankemässig överföring då matematiska objekt i sig är 

abstrakta. (Duval 1999, s. 24) 

     Kinard och Kozulin har utvecklat en modell för hur matematikundervisning som bygger upp 

ett matematiskt tänkande kan bedrivas. Deras modell vilar på Vygotskijs sociokulturella 

perspektiv och på Feursteins begrepp om medierat lärande (Kinard & Kozulin 2012, s. 15-16). 

För denna undersökning har deras syn på hur matematiskt tänkande konstrueras genom 

kognitiva funktioner förklaringsvärde för undersökningen.  

     Matematisk förmåga och kunnande är ingen fast kunskap utan beskrivs av Kinard och 

Kozulin som något levande och flytande. Förmågan är ofta kulturellt konstruerad vilket blir 

särskilt tydligt i ett mångkulturellt klassrum (Kinard & Kozulin 2012, s. 24). Matematisk 

förmåga är således inget du föds med utan något som erövras. Detta innebär att 

matematikundervisningen bör vara systematisk och processorienterad, inte mekanisk och 
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produktorienterad. En undervisning som fokuserar på vad lägger stor tonvikt på att svaren ska 

vara rätta och kan beskrivas som produktorienterad. Undervisning som fokuserar på hur och 

varför är processorienterad då den fokuserar på att bygga upp matematiskt tänkande så att 

förmågan att kunna räkna ökar samtidigt som begreppsförståelsen fördjupas. 

Begreppsbildningen är central inom matematiken och enligt Vygotskij, som Kinard och 

Kozulin tar avstamp från, så handlar lärandet i matematik om att förstå olika begrepp och dess 

samband (Kinard & Kozulin 2006, s. 46). 

     Matematiska begrepp kan ha olika innehåll. NCM, Nationellt centrum för 

matematikbildning, beskriver att matematiskt begrepp kan vara ett objekt, det kan också vara 

en process eller en egenskap. Cirkel och omkrets är således exempel på matematiska begrepp 

liksom subtraktion är ett annat. Eftersom varje matematiskt begrepp också anknyter till andra 

begrepp, exempelvis cirkel och omkrets, räcker det inte med att kunna tillämpa enskilda 

begrepp utan det handlar i hög grad om att förstå de samband som förenar begreppen. (NCM 

2016) 

     När undersökningen diskuterar subtraktion och dess aspekter menas att 

subtraktionsbegreppet kan ha samband med andra begrepp men att det också kan ha en egen 

betydelse. Det är således sammanhanget som ger subtraktionsbegreppet dess innehåll.  

2.2.1 Matematikspecifika tankeredskap  

Genom att appropriera både generella och framförallt de matematikspecifika tankeredskapen 

kan det matematiska tänkandet fördjupas så att generalisering av matematisk kunskap och 

abstraktion ska kunna ske. Tankeredskapens syfte är att hjälpa individen att analysera, planera 

och reflektera över det matematiska innehållet och har därför enbart med matematisk aktivitet 

att göra. (Kinard & Kozulin 2012, s. 117-120) 

     Talsystem, symboler och koder och tallinjen är exempel på matematiskt innehåll och kan 

om de enbart betraktas som sådant undervisas mekaniskt och tillämpande. Men om de istället 

betraktas som artefakter, vilket Kinard och Kozulin gör, kan de även fungera som 

matematikspecifika tankeredskap. Med ett sådant synsätt kommer undervisningen inte bara 

betrakta talsystem, symboler och koder som ett tillämpande innehåll utan även som verktyg för 

tänkandet. (Kinard & Kozulin 2012, s. 117-118)  

     Matematikens språk är ett matematiskspecifikt tankeredskap som intar en särställning då det 

är grundläggande både som tankeredskap och som funktion. (Kinard & Kozulin 2012, s. 121-

128).  
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     Symboler är också matematikspecifika tankeredskap och är bärare av en specifik innebörd. 

Den matematiska innebörden ligger inbäddad och kodad i symbolen och beskriver en process 

ur vilka olika samband kan upptäckas. Sambanden kan vara kvalitativa, kvantitativa och 

funktionella. Subtraktionstecknet tecknas med symbolen ”–” och den innebörd som symbolen 

tillskrivs är att en jämförelse skall ske. En storhet skall jämföras med en annan. Exempelvis 

12–4 innebär att man jämför storheterna med varandra genom att ”dra storheten 4 från 12” 

(Kinard & Kozulin 2012, s. 122). Subtraktionstecknets kodade innebörd omfattar således 

bildandet av kvantitativa samband (Kinard & Kozulin 2012, s. 122).  

     De kognitiva processer som krävs för att subtrahera med förståelse är analys och integrering. 

Kinard och Kozulin menar att när man subtraherar med förståelse så vet man att subtraktion är 

den inversa operationen till addition (Kinard & Kozulin 2012, s. 128). De förklarar detta med 

utgångsångspunkt i begreppet mängd. När man subtraherar en mängd från en annan ska man 

samtidigt kunna föreställa sig att man adderar två mängder, det är då man subtraherar med 

förståelse. (Kinard & Kozulin 2012, s. 144-145)  

     Talsystemet och dess platsvärden är ett annat exempel på matematikspecifikt tankeredskap. 

Talsystemets funktion är att organisera och utforma exakta samband, del- och helhetssamband, 

och uttrycks genom talsystemets siffror 0-9. Det sker genom en horisontell placering av siffror 

där strukturen, siffrans placering i förhållande till andra, ger siffran dess värde. När talsystemet 

har approprierats kan man bland annat organisera storheter och placera dem i ordningsföljd. 

(Kinard & Kozulin 2012, s. 123-124)  

2.2.2 Matematiken och språket  

Språkets betydelse för byggandet av matematiska kunskaper är centralt. Det handlar inte bara 

om att kunna läsa och tillämpa det matematiska språket utan även att kunna avkoda dess 

innebörder så att exempelvis beräkningar ska kunna ske med förståelse. Pimm beskriver i boken 

Symbols and Meanings in School Mathematics att elevers svårigheter i matematik kan orsakas 

av sammanblandningar eller förväxlingar av ords eller symbolers innebörd (1995, s. 3). Ett ord 

kan för en elev ha fler betydelser och det är sammanhanget som avgör vilken betydelse som 

blir den dominerande.  

     Matematikundervisning är mera komplicerad när det gäller de symboliska redskapen jämfört 

med andra skolämnen. Kinard och Kozulin beskriver att elevers svårigheter i matematikämnet 

kan orsakas och förklaras på flera sätt. Det kan exempelvis bero på brister i det 

matematikinnehållsliga kunnandet eller brister i förståelse av de symboliska redskapen. (Kinard 

& Kozulin 2012, s. 16) 
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2.2.3 Språket som matematikspecifikt tankeredskap  

Språket fyller en stor funktion i det matematiska tänkandet, en dubbel funktion enligt Kinard 

och Kozulin. Till att börja med betraktas matematikens språk som ett matematikspecifikt 

tankeredskap då det matematiska språket används när individen organiserar och samordnar sitt 

matematiska tänkande. Samtidigt är språket också ett redskap och en process genom vilket det 

matematiska tänkandet och begreppsförståelsen uttrycks. Kinard och Kozulin anser att all 

matematisk tankeverksamhet har ett ursprung i symboliskt tänkande. De betonar även att den 

matematiska tankeverksamheten måste styras mot generaliseringar och abstraktioner. Och i 

denna process är det matematiska språket centralt. (Kinard & Kozulin 2012, s. 127-128)  

2.2.4 Det undervisande språket  

Matematiska terminologiord är ord som i princip inte används i vardagliga sammanhang. Det 

kan vara ord som tillhör ett visst räknesätt t. ex. addition, addera, termer och summa. Malmer 

lyfter fram hur viktigt det är att läraren använder sig av matematiska terminologiord så att 

eleven successivt kan införliva dem i sitt ordförråd. Även om kravet inte ställs på eleven ifråga 

ska kunna använda sig av dessa ord så är det viktigt att de får höra orden användas av läraren i 

ett matematiskt sammanhang. (Malmer 2002, s. 48) 

     Löwing beskriver att det undervisande språket kan sorteras in i olika nivåer. Hon menar att 

det finns ett formellt och ett informellt undervisningsspråk vilka i sin tur kan beskrivas ha olika 

syften. Undervisningsspråket är inte förbehållet läraren utan används av såväl elever som lärare 

och handlar om hur matematik kommuniceras. Då undervisningsspråken fyller olika syften 

används de i olika sammanhang. Det formella undervisningsspråket är ett beskrivande och 

algoritmiskt språk som exempelvis används när man räknar högt. Det är också ett förklarande 

språk där exempelvis läraren förklarar hur eller varför man gör en viss räkneoperation. Det 

informella undervisningsspråket består av ett tillämpande och vardagsanknutet språk som 

exempelvis när man använder sig av en vardagsnära händelse. (Löwing 2008, s.142–144) 

   Hur det matematiska språket används i en undervisningssituation har betydelse för byggandet 

av begreppsförståelsen och förståelse för samband mellan begrepp. Därför har olika 

undervisningsspråk förklaringsvärde för denna undersökning.  

2.3 Andra komponenter för att urskilja kvalitativa skillnader   

David Pimm beskriver att flyt, ”fluency”, i grund och botten handlar om göranden. Om flytet i 

sig blir ett mål för undervisningen så fyller flytet inte längre sin funktion då det sker på 
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bekostnad av förståelsen (Pimm 1995, s. 171). Då handlar det snarare om snabbhet än flyt. Han 

menar att flyt är när man med lätthet behärskar något så väl att det frigör att tankekraft som kan 

läggs på något annat. Snabbhet däremot är en bi-produkt av flyt men är i sig inget viktigt mål. 

Därför kan flyt och lätthet även vara ett sätt att karaktärisera kunskap som behärskas så väl att 

den också är generaliseringsbar (Pimm 1995, s. 174). Jag menar att flyt, såsom Pimm förklarar 

det, karaktäriserar kunskap som antingen har generaliserats och/eller är generaliseringsbar.   

     Generalisering innebär exempelvis att man kan tillämpa sitt kunnande i flera situationer. 

Malmer beskriver att elever som är ”framgångsrika” har lättare att finna generaliseringsbara 

lösningar (2002, s. 57). Karlsson och Kilborn refererar till Nationalencyklopedins beskrivning 

i vad som menas med matematik. I Nationalencyklopedins beskrivning kan man utläsa att 

matematiken är abstrakt och att det i sig är en förutsättning för att den också ska kunna vara 

generell och ”tillämpbar i en mångfald av situationer” (ne.se 2016). I Kiselman och Mouwitz 

matematikterminologibok definieras generalisering som ett ”påstående med mer utsträckt 

giltighet än det givna påståendet” (2008, s. 126).  

     Sammanfattningsvis betyder detta att abstraktion och generalisering hör samman och att det 

har förklaringsvärde för undersökningen i beskrivandet av kvalitativa skillnader i elevernas 

muntliga och skriftliga framställningar.  

2.4 Matematiska innehållet  

Subtraktionsbegreppet och dess aspekter beskrivs i följande text ur ett rent 

matematikinnehållsligt perspektiv där subtraktionsterminlogi, subtraktionsstrategier, 

huvudräkning och skriftlig räkning kommer behandlas. Det innehållsliga perspektivet har 

använts som teoretiskt analysverktyg i utforskandet av elevens förmåga att beskriva och 

uttrycka matematiska begrepp och sambandet mellan begrepp.  

2.4.1 Subtraktion- och annan matematikterminologi  

Subtraktion är en ”operation i aritmetiken som innebär att ett tal eller uttryck dras ifrån ett annat 

tal eller uttryck” (Kiselman & Mouwitz 2008, s. 27). En subtraktion läses från vänster till höger. 

Exempel. 6 – 2 = 4 utläses sex minus två är lika med fyra. Ett subtraktionsuttryck består av en 

minuend och en subtrahend, båda kallas för termer. Exempel. m – s, skrivs som 6 – 2, där 6 är 

minuenden och 2 är subtrahenden. Subtraktion är den inversa operationen till addition vilket 

betyder att a – b = x om och endast om a = x + b. Exempel, subtraktionenen 6 – 2 = 4 och 

motsvarar additionen 6 = 4 + 2. (Kiselman & Mouwitz 2008, s. 27) 

     Differens är resultatet av en subtraktion och ordet skillnad är synonymt med differens 
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Differens kan också användas för att beskriva subtraktionsuttrycket. Differensen mellan a oc 

b är talet av a – b. Exempel. Differensen mellan 6 och 2 är talet av uttrycket 6 – 2. Minustecken 

tecknas ” – ” och symboliserar operationen subtraktion. Tecknet ”– ” benämns då som 

subtraktionstecken. Subtrahera är termen för när en subtraktion utförs. Man kan säga att man 

subtraherar 3 från 7 och får differensen 4. Man kan också säga att man drar 3 från 7 och får 

differensen 4. (Kiselman & Mouwitz 2008, s. 26)  

     Utsaga kan användas synonymt med ordet påstående. Utsagan definieras som ett uttryck till 

exempel 3 + 5 = 8 och är då ett påstående som är sant. 3 + 5 däremot är ett uttryck, inte en 

utsaga (Kiselman & Mouwitz 2008, s. 120). Löwing beskriver utsaga som liknande en ekvation. 

Utsagan är öppen och påståendet blir sant när man sätter in det sökta värdet. Exempel 4 + 

___=7. Utsagan blir sann om man sätter in 3 i exemplet (Löwing 2008, s. 105)  

     En algoritm är en regel som beskriver hur man stegvis beräknar något. Det handlar om att 

följa en uppsättning av förutbestämda regler för att beräkna något eller för att lösa ett problem. 

(Kiselman & Mouwitz 2008, s. 128) 

2.4.2 Subtraktionsuppfattningar och förkunskaper  

Genom benämningen subtraktionsuppfattning skiljer undersökningen på subtraktionsstrategier 

och på grundläggande förståelse för vad subtraktion är.  

     Många barn har redan har en intuitiv uppfattning om vad subtraktion är när de börjar skolan. 

De kan genom vardagsnära exempel förstå att subtraktion handlar om att beräkna differensen 

och att differensen kan beräknas på olika sätt. Utifrån frågor som ”hur många har han/hon kvar” 

kan differensberäkningen förstås genom att man succesivt tar bort något.  Genom frågan ”hur 

mycket fattas” kan differensberäkningen förstås genom att komplettera istället för att ta bort. 

Och slutligen genom frågeställningen ”hur mycket mer” kan differensberäkningen förstås 

genom att man behöver jämföra för att kunna beräkna differensen. I sammanhanget kan nämnas 

att en vanlig uppfattning är att subtraktion handlar om att minska eller ta bort vilket ofta leder 

till räknefel. (Löwing 2008, s. 85-88) 

     För att kunna subtrahera behöver eleven ha utvecklat en taluppfattning i vilken talens 

ordning och tals uppdelning är grundläggande kunskaper till att ens kunna operera med tal 

(Löwing 2008, s. 40). Eleven behöver också kunna dela upp tal i termer och behärska talraden 

både framåt och bakåt (Löwing 2008, s. 116). Eleven behöver förkunskaper i addition som 

handlar om att man lägger till det ena talet till det andra för att beräkna summan av talen 

(Mouwitz & Kiselman 2008, s. 24). 
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2.4.3 Subtraktionsstrategier  

Beräkningsstrategierna inom subtraktion kan benämnas som ta bort-, komplettera- och jämföra 

strategin. Ta bort strategin vilar på idén att man genom nedräkning stegvis räknar ned till 

antingen återstoden eller ned till delen. För att kunna avgöra vilken av de två som är bäst 

bestäms av situation och förutsätter att man förstår subtraktionens samband med addition. Man 

måste veta att subtraktionen, till exempel 9 – 6 = 3, svarar mot additionen 3 + 6 = för att vilken 

av de två ta bort strategierna som är lämpligast. Komplettera strategin vilar på idén att man 

måste lägga till för att kunna beräkna differensen. Strategin är användbar när differenser ska 

beräknas men där ta bort strategierna inte fungerar. Kompletterastrategin svarar mot 

additionsutsagor av typen 7 + ___ = 9 och förutsätter att man har uppfattat subtraktion som 

inversen till addition. Jämföra strategin vilar på idén att man jämför något med något annat till 

exempel 78 – 58. Det räcker i det här exemplet att jämföra tiotalen för att beräkna differensen 

20 eftersom entalen är lika. (Löwing 2008, s. 88–89) 

     Subtraktionskombinationer inom olika talområden behöver läras och automatiseras för att 

andra kunskaper ska kunna bli generaliseringsbara. Grunden utgörs av lilla subtraktionstabellen 

som täcker talområde 1-9, därefter kommer den stora subtraktionstabellen 10-19 och tabeller 

med tiotalsövergångar. (Löwing 2008, s. 91-94) 

2.4.4 Huvudräkning   

Huvudräkning är räkning som sker utan skriftlig notation av mellanled (Löwing 2008, s. 122). 

För att kunna utföra beräkningar i huvudet behöver man ha en god taluppfattning. Man behöver 

behärska grundläggande additioner och subtraktioner inom talområdet 0 – 19. Det krävs även 

att dessa räkneoperationer sker med flyt, så att kunskapen blir generaliseringsbar inom större 

talområden (Karlsson & Kilborn 2015b, s. 68). Vid subtraktionsräkning behöver man kunna 

fler strategier än vid additionsräkning eftersom det finns flera sätt att uppfatta subtraktioner på. 

Subtraktionsräkning stöds av samma förkunskaper som är giltiga för additioner. Förkunskaper 

som är relevanta är talraden framåt och bakåt, tiotalsövergångarna, uppdelning av tal i termer 

och lilla subtraktionstabellen (Löwing 2008, s. 116)  

2.4.5 Skriftlig subtraktion  

Skriftlig addition och subtraktion är metoder som inbegriper att man med penna och papper 

utför additioner och subtraktioner. Beräkningarna är algoritmiska då de utförs i en viss bestämd 

ordning (Löwing 2008, s. 105). De vanligaste metoderna att subtrahera i uppställning är låne-, 
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utfyllnads- och likatilläggsmetoderna (Löwing 2008, s. 135, Karlsson & Kilborn 2015b, s. 73). 

Lånemetodens bärande ide´ är att man lånar, exempelvis ett tiotal och sedan växlar det till tio 

ental. Arbetsgången beskrivs genom att lånen bokförs och den aktuella siffran i minuenden 

stryks samt att växlingen synliggörs genom notering av minnessiffra, 10, ovanför 

talsortskolumnen som växlingen har skett till. (Löwing 2008, s. 136)  

     Lånemetoden som algoritm förutsätter olika förkunskaper såsom subtraktionstabeller med 

och utan tiotalsövergångar. Algoritmen i sig är en kunskap som behöver behärskas med flyt så 

att den kan bli generaliseringsbar det finns också flera utvecklingssteg. När man med 

lånemetoden behärskar att subtrahera subtraktioner med tiotalsövergång över noll så kan man 

subtrahera alla sorters uppställningar med lånemetoden. Det är då man kan säga att algoritmen 

lånemetod har generaliserats. (Löwing 2008, s. 144)  

     Alla beräkningar bör inledas med att man gör en överslagsberäkning hävdar Karlsson och 

Kilborn. Detta för att snabbt kunna bedöma svarets rimlighet när beräkningen är slutförd. Är 

storleksordningen på svaret rimligt. När väl beräkningen påbörjas, som vid skriftlig 

uppställning, präglas den av en arbetsgång som mer handlar om att bokföra siffror på särskilt 

sätt är att tänka subtraktion. (Karlsson & Kilborn 2015b, s. 73, 77) 

     Avslutningsvis skiljer denna undersökning på skriftlig räkning och skriftlig huvudräkning. 

Med skriftlig räkning avses att subtrahera i uppställning där man följer en specifik arbetsgång, 

medan skriftlig huvudräkning handlar om att man noterar mellanled.  

3 Metod och material 

För att kunna urskilja kvalitativa skillnader i användandet av begreppet subtraktion och dess 

aspekter har undersökningen tagit fram en analysmodell. Modellen redovisas genom ett 

indextal som möjliggör att kvalitativa skillnader kan diskuteras på elevnivå och även mellan 

årskurserna. Materialinsamlingen har skett genom observationer av lektioner och intervjuer 

med elever i årskurs 1 och 3. Subtraktionsbegreppet och dess aspekter är en lämplig 

utgångspunkt då det är ett begrepp som har nära samband med andra begrepp. Att subtrahera 

med förståelse innebär att man gör det med förståelsen att subtraktion är den inversa 

operationen av addition (Kinard & Kozulin 2012, s. 128). Detta samband möjliggör flera 

aspekter av subtraktionsbegreppet vilket framgår i det teoretiska ramverket. I följande avsnitt 

beskrivs studiens genomförande och tillvägagångssätt där först metoder för materialinsamling 

beskrivs. Avsnittet avslutas med en metodreflektion samt beskrivning av undersökningens 

analysmodell.  
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3.1 Metod intervju  

Elevintervjuerna genomfördes som ett samtal och kretsade kring ett matematiskt innehåll. 

Samtalen spelades in och intervjuerna var semistrukturerade där en intervjuguide per årskurs 

togs fram. Intervjuerna följde intervjuguidens inbyggda ordning men också med ett visst mått 

av flexibilitet som att exempelvis avstå vissa uppgifter och frågor eller att omformulera frågor 

i syfte att underlätta för informanten. (Bryman 2011, s. 415, 419)  

     En del matematiska aktiviteter innehöll terminologiord för att pröva vilka kunskaper som 

aktiverades eller inte. I de frågeställningarna användes således inte ett begripligt språk anpassat 

för informanten vilket annars är ett grundläggande råd vid utformningen av en intervjuguide 

(Bryman 2011, s. 419). Intervjuguiderna kunde av praktiska skäl inte testas utan prövades i 

skarpt läge vid första intervjun i respektive årskurs.  

3.1.1 Intervjuguide  

Det matematiska innehåll som intervjuerna kretsade kring utgick från begreppet subtraktion 

samt inom det talområde som klasserna arbetade med. För årskurs 1 gällde talområde 0–10 och 

för årskurs 3 gällde talområde 0–200.   

     En väl genomförd intervju med ett barn delar samma likheter som den med en vuxen 

informant. Därför bör informantens ålder i sig inte få alltför stor betydelse för intervjun. 

Likheterna, som att varje intervju är unik och att maktbalansen mellan forskare och informant 

är ojämn, samt olikheterna som social bakgrund och språklig förmåga delas oavsett 

informantens ålder anser Källström Cater. Men intervjuns genomförande och tillförlitligheten i 

barnens svar kan däremot påverkas av olika sätt att ställa frågor. (Källström Cater 2015, s. 73-

75) 

     Undersökningen har med hänsyn till informanternas unga ålder planerat för att då eleverna 

att känna sig trygga. Intervjun började med en överenskommelse där vi tummade på att eleven 

skulle känna sig trygg med att säga när hen inte vet eller inte kan. Källström Cater menar att 

det är ett sätt att få unga informanter att inte hitta på svar eller att tolka intervjun som en 

provsituation. Om den som intervjuar betonar att ”det är okej att inte veta svaret” (2015, s. 75) 

minskar risken att informanten hittar på ett svar. Inför mötet med eleverna lades tid på att bli 

förtrogen med intervjumaterialet, att i princip kunna det utantill, samt att bli förtrogen med 

diktafonen. Dessa yttre omständigheter påverkar också samtalssituationen med barn menar 

Doverborg och Pramling (2012, s. 26-27).  
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     För att underlätta och hjälpa eleven att berätta om sina tankar och sin förståelse kring valt 

undersökningsområde har frågor med berätta karaktär använts där de matematiska aktiviteterna 

också styrt elevens berättande (Doverborg & Pramling Samuelson 2012, s. 36). En önskan var 

att få intervjun att mer likna ett samtal, snarare än en provsituation och därför har hur frågor 

använts för att få tillgång till elevens mer utbyggda tankar (Doverborg & Pramling Samuelson 

2012, s. 37). För att innehållet i frågan inte skulle försvåra elevens möjlighet att svara så har en 

del frågor och uppgifter varit möjliga att förenkla och eller omformulera (Doverborg & 

Pramling Samuelson 2012, s. 40).  

3.1.2 Utformning av uppgifter  

De matematiska aktiviteterna utformades för att kunna urskilja kvalitativa skillnader i elevens 

förståelse av subtraktionsbegreppet och dess aspekter. I kommande analys redovisas de 

uppgifter som analyseras och redogörs för. Andra matematiska aktiviteter som inte redogörs 

för i analysen var exempelvis uppgifter med tallinjen, räknehändelser, sant/falskt påståenden. 

3.2 Metod observation  

För att rama in undersökningens område tillämpades en strukturerad och öppen observation av 

två undervisningssituationer. En i vardera årskurs 1 och 3 för att studera hur begreppet 

subtraktion användes. En strukturerad observation, även kallad systematisk observation, 

karaktäriseras av att man på förhand bestämmer vad som observeras och på vilket sätt dessa 

beteenden ska registreras. (Bryman 2011, s. 265)   

     För denna undersökning valdes strategin att observera med fasta tidsintervaller där lärares 

eller elevers göranden noterades. Registreringen blev på så vis slumpmässig och tidsstyrd. Ett 

observationsschema upprättades med koder för att rikta fokus på göranden och skeenden under 

undervisningssituationen. Observationsschemat utgjordes av en kodningsmanual med 

fritextrader för anteckningar. Med fasta tidsintervall om 15-30 sekunder noterades vad som 

hände vid just den tidpunkten. (Bryman 2011, s. 269) 

     Koderna som registreringen byggde på angav vem och vad registreringen avsåg, dvs. vem 

observerades och vad observerades (Bryman 2011, s. 267). Exempelvis vem talade i 

undervisningssituationen, läraren eller eleven, vem initierade frågor och hur fördelades 

frågorna. Lalander menar att det är viktigt att dämpa forskareffekten. En nackdel med öppen 

observation är vetskapen om forskarens existens och det påverkar människors beteenden 

(Lalander 2011 s. 100). För att dämpa forskareffekten placerade jag mig längst bak i 

klassrummet.  
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     Frågan om intrabedömarreliabiltet ställs utifrån graden om överensstämmelse i mina 

observationer. Det vill säga tillämpar jag kodningsmanualen och fyller jag i 

observationsschemat på ett reliabelt sätt under själva observationen men också även över tid då 

det kom att skilja två veckor mellan de två observationstillfällena. Denna fråga är som Bryman 

anför inte lätt att avgöra men jag menar att systematiken som kodningsmanualen och 

observationsschemat bidrog med gjorde att observationerna skedde på ett mer reliabelt sätt än 

om jag inte hade haft systematiken att luta mig mot (Bryman 2011, s. 273).  

     Den kritik som riktas mot metoden strukturerad observation är att den anses vara ytlig då 

den bara belyser sådant som är direkt observerbart och har som metod svårt att fånga 

intentionerna bakom olika handlingar. Det framförs även kritik att kontexten inte i beaktas i 

tillräckligt hög grad vilket påverkar trovärdigheten för resultatet och de slutsatser som dras. 

Styrkan med strukturerad observation är när det kombineras med andra metoder. Det är då 

metodens förtjänster framträder, att fokusera på det som är konkret och observerbart medan 

mening och intention studeras genom andra metoder. (Bryman 2011, s. 278-279) 

     För denna undersökning har matematisk förmåga genom subtraktionsbegreppet och dess 

aspekter varit i fokus och för det ändamålet har strukturerade observationer som metod fyllt sin 

funktion som komplement till intervjuer.  

3.3 Beskrivning av urval  

I en kommunal skola i östra Mellansverige genomfördes undersökningen med elever i årskurs 

1 och 3. Efter godkännande och samtycke av skolans rektor och lärare samlades 

samtyckesmedgivanden in från elevernas vårdnadshavare. Under veckorna 43 och 45 samlades 

studiens material in. Informanterna för intervjuerna valdes enligt kriterierna en aktiv och 

kommunikativ elev, en lågmäld och tystlåten elev och en som uppfattades vara lite svagare i 

matematik. Ytterligare tre slumpmässigt valda informanter lades till för att bredda materialet.  

3.4 Beskrivning av studiens material  

Materialet som återges i analysen kan härledas till 12 intervjuer med 12 informanter samt 2 

observationer av undervisningstillfällen. Undersökningens analyserade material är mer 

omfattande än vad som framkommer i denna text då hela årskurs 2 materialet, det vill säga 4 

informanter och en observation har utelämnats, samt hälften av intervju- och uppgiftsmaterialet 

för årskurs 1 och 3. Studiens material består av elevers skriftliga och muntliga framställningar 

samt av skriftliga observationsscheman.  
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3.5 Etiska hänsynstaganden  

Studien har tagit hänsyn till konfidentialitets- och nyttjandekraven genom informations- och 

samtyckeshandlingar till rektor, lärare och vårdnadshavare. I informationsbreven framgick att 

deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas när som helst samt att intervjuerna sker under 

ljudupptagning. Det framgick även att materialet hanteras och förvaras konfidentiellt och att all 

dokumentation och presentation av materialet kommer kodas och anonymiseras samt förvaras 

så att det inte kan härledas till vare sig skola eller enskild elev. Studien har genomförts enligt 

Vetenskapsrådets gängse krav (2011 s. 22, 67).  

Se exempel informations- och samtyckesbrev till vårdnadshavare bilaga 1.  

 

3.6 Studiens tillförlitlighet   

Genom observation av undervisningssituationer har användandet av begreppet subtraktion och 

dess aspekter studerats. Genom intervjuer har elevers användning av begreppet subtraktion och 

dess aspekter studerats. Undersökningen anser därför att en triangulering av 

subtraktionsbegreppet har skett genom en kombination av metoderna intervju och observation 

(Patel & Davidsson 2011, s. 107). Detta torde innebära att undersökningens validitet ökar. 

Studiens reliabilitet har diskuterats i anslutning till metodredogörelserna. Undersökningen 

anser att reliabilitet också har uppnåtts inom respektive metod.   

3.7 Metodreflektion   

Semistrukturerad intervju som metod har fungerat väl för undersökningens frågeställningar då 

man behöver ta del av elevens tankar och berättande. Med tanke på informanternas unga ålder 

hade det varit svårt att besvara undersökningens frågeställningar enbart utifrån ett textbaserat 

material. Uppgifterna som utformades var många till antalet vilket ställde krav på kraftig 

reduktion av materialet. Å andra sidan var det bra med ett rikt material då reduceringen innebar 

att undersökningen var tvungen att aktivt välja bort material.   

     Det jag reflekterar över är huruvida videoupptagning hade kunnat ge mer uttömmande 

analyser än vad ljudupptagningen och det transkriberade materialet gjorde. Så här i efterhand 

hade videoupptagning varit en fördel då elevens mimik också visar hur eleven tänker samt att 

man i efterhand kan se sådant som inte uppmärksammades vid intervjutillfället eller 

framkommer i ljudupptagningen. Å andra sidan hade kamerautrustning eventuellt hämmat 

eleven än mer än vad diktafonen gjorde. Observation som metod fyllde sin kompletterande och 
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inramande funktion för undersökningen. Metoderna har tillsammans fungerat tillfredsställande 

för att samla in undersökningens material.  

3.8 Analysmodell   

Matematisk förmåga synliggörs i samband med en matematisk aktivitet vilket innebär att det 

krävs ett innehåll eller en situation som har med matematik att göra (Niss & Højgaard Jensen 

2002, s. 66). De kunskaper som i synliggörs i samband med den matematiska aktiviteten kan 

beskrivas genom tre olika dimensioner täckningsgrad, aktionsradie och teknisk nivå (Niss & 

Højgaard Jensen 2002, s. 64). Detta innebär att situationen eller innehållet på förhand 

bestämmer vilka kunskaper som görs möjliga att identifiera samt att man kan urskilja olika 

kvaliteter i det matematiska kunnandet. För denna undersökning studeras begreppet subtraktion 

och dess aspekter genom elevers muntliga och skriftliga framställningar baserat på de 

matematiska aktiviteter som undersökningen har tagit fram. För att kunna urskilja kvalitativa 

skillnader i användandet av begreppet subtraktion och dess aspekter har undersökningen tagit 

fram en analysmodell. Analysmodellens mätetal i form av ett index möjliggör jämförelse och 

diskussion av kvalitativa dimensioner i elevernas framställningar oberoende årskurs och 

uppgiftens omfattning eller svårighetsgrad.  

     Matematisk förmåga är som framgått komplext och svårt att beskriva. Detta blev också 

tydligt i analysen av elevernas framställningar. När analysprocessen inleddes identifierades 

kvalitativt skilda sätt i elevernas lösningar men det var svårt att diskutera och jämföra resultaten 

då beskrivningarna var kontextbundna. Dessutom var det svårt att lyfta fram kunskaper och 

kvaliteter som inte hade med det faktiska räknandet att göra. Analysmaterialet kom därför att 

struktureras genom tre beskrivningskategorier för att tydliggöra likheter och skillnader i 

elevernas framställningar och lösningar.  

• Förväntad kunskap – avser kunskap som var förankrad och inbäddad i själva uppgiften 

och situationen, det vill säga den kontextbundna matematiska aktiviteten.  

• Likheter i elevernas – avser kunskap som delades av flera elever och ansågs därför inte 

vara särskiljande eller kvalitetshöjande.  

• Kvalitativ skillnad – avser kunskap som var särskiljande och kvalitetshöjande i 

förhållande till andra elevers framställningar. Eller att kunskapen ansågs värdefull ur 

generaliseringsbarhetsperspektiv. 

Vid analysen tilldelades varje förväntad kunskap och likhet värdet 1,0. De kvalitativa 

skillnaderna tilldelades antingen värde 0,5 eller 1,0. En del kvalitativa skillnader var viktiga att 
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särskilja men kunde inte tilldelas värde 1,0 då det skulle ha resulterat i en allt för missvisande 

bild. Varje beskrivningskategori kom sedan att summeras. Summan av de kvalitativa 

skillnaderna blir således ett mått för elevens kvalitativa tänkande och är också kontextbundet.  

     Men för att kunna diskutera och jämföra kvalitetshöjandeskillnader oberoende av uppgiftens 

omfattning, svårighetsnivå och årskurs behövde analysmodellen kompletteras med ett mätetal 

som inte var kontextbundet. Därför beräknas ett kvalitetshöjande index där summan av 

beskrivningskategorierna förväntade kunskaper och likheter utgör nämnaren i mätetalet. 

Beräkningen är en kvot av  

 antal kvalitetshöjande skillnader + antal förväntade kunskaper + likheter 
 

  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––     = kvalitetshöjande index 

                         antal förväntade kunskaper + likheter 

 

 

Kvalitetshöjande indexet beskriver elevens kvalitetshöjande dimension i förhållande till andra 

elever. Både inom den egna jämförelsegruppen, årskursen, men också mellan årskurserna. 

Indexet har i sin beräkning dekontextualiseras genom att värdet av elevens förväntade 

kunskaper och likheter kom att ingå i täljaren och i nämnaren. Detta innebär att kvalitetshöjande 

index kan beräknas oavsett om någon kvalitetshöjande skillnad har kunnat urskiljas på elevnivå. 

Kvalitetshöjande index kan således jämföras på både elevnivå och mellan årskurser oberoende 

uppgiftens omfattning och svårighetsgrad. Utvärdering av mätetalet görs i slutdiskussionen.  

     Analysmodellen tillhandahåller ett teoretiskt mätetal där indextalet i sig inte är det viktiga 

utan diskussionen om vad som är förväntad kunskap respektive urskild likhet och 

kvalitetshöjande skillnad som är den viktiga. Indextalet är kontextbundet, det vill säga knutet 

till den matematiska aktiviteten, vilket är i likhet med hur matematisk förmåga kan synliggöras 

enligt Niss och Højgaard (2002, s. 66). Men indextalet kan också betraktas kontextobundet, det 

vill säga oberoende av årskurs och matematisk aktivitet, och kan då användas i en 

progressionsdiskussion av matematisk förmåga.  

     Uppfyllnadsgrad är analysmodellens andra mätetal och uttrycks som en procentsats. Den 

beskriver hur väl elevens framställan överensstämmer med uppgiftens förväntade kunskaper. 

Uppfyllnadsgraden blir mer intressant att belysa i takt med att uppgifternas omfattning och 

komplexitet ökar, då uppfyllnadsgraden är en indikator på hur många uppgiftens inbyggda 

aspekter som eleven visar prov på att förstå. Analysmodellen kläs med siffror i syfte att 

förtydliga, se tabell 1. Tabellen läses på elevnivå och horisontellt. 
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Tabell 1        Matematisk aktivitet X – årskurs 1 

Informant Förväntad  
kunskap 
(a) 
 
 

(antal) Urskilda     
likheter 
(b) 

(antal) Kvalitets-
höjande  
skillnader (c)  

(antal) Kvalitetshöjande     
index 
(c+a+b)/(a+b) 
 
 

Uppfyllnadsgrad i 
% 
(elevens a/ 
summan a i uppg.) 
 

Elev Y Förväntad 
kunskap 1 
och 2 

2  -  - 1,0 100% 

Elev V Förväntad 
kunskap 1 

1 Likhet 1 1 Kvalitativ 

skillnad A 

1 1,5 50% 

Tabell 1. Undersökningens analysmodell uttryckt genom kvalitetshöjande index 

Ett index på 1,0 beskriver att ingen kvalitetshöjande skillnad har urskilts. Ett index överstigande 

1,0 innebär att kvalitetshöjande skillnad har urskilts.  Om indexberäkning saknas så betyder det 

att bristerna är så stora att kvalitetshöjandeskillnad inte längre är relevant att diskutera. Exempel 

– i eleven V’s framställan av en matematisk aktivitet har en kvalitetshöjande skillnad kunnat 

urskiljas samt en förväntad kunskap och en förväntad likhet. Detta generar ett kvalitetshöjande 

index på 1,5.  Indextalet 1,5 berättar således att kvalitativa skillnader har kunnat urskiljas i 

eleven V´s framställan. Index för elev Y är 1,0 vilket berättar att inga kvalitetshöjande 

skillnader har kunnat urskiljas i eleven Y´s framställan. Å andra sidan är uppfyllnadsgraden för 

elev Y 100% jämfört med elev V som når 50% vilket berättar att elev Y i sin framställan 

maximerar de kunskaper och villkor som var inbäddad i uppgiften.  

     En slutsats som man kan dra baserat på indextalet är att ett kvalitetshöjande index 

överstigande 1,0 indikerar att det finns en potential i elevens framställning som aktiviteten i sig 

inte mäter eller syftar att synliggöra. Och potential ligger nära kärnan i diskussionen om vad 

matematisk förmåga är då förmågan inte enbart låter sig beskrivas genom procedurellt 

räknande. Kinard och Kozulin skiljer på elevens aktuella prestationsnivå och dess 

lärandepotential (2012, s. 211). Jag menar att urskiljandet av kvaliteter i elevens tänkande i 

förhållande till vad de har presterat också kan ses som ett sätt att identifiera potentialen för vad 

som kan läras i nästa steg. Matematisk förmåga är som sagt ingen fast kunskap utan utvecklas 

och byggs allt eftersom. Kinard och Kozulin beskriver förmågans icke fasta karaktär i 

exemplifieringen att den är kulturellt konstruerad, vilket blir särskilt tydligt i ett mångkulturellt 

klassrum (2012, s. 24).  

     Begreppet subtraktion och dess aspekter har i undersökningen även studerats genom 

observation av undervisningssituationer. För den analysen har inte analysmodellens mätetal 

använts.  
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4 Analys och resultat  

I följande text redogörs delar av den gjorda analysen. Analysen redovisas först på årskursnivå 

och därefter jämförs årskurserna. De årskursvisa analyserna fokuserar på att lyfta fram 

skillnader och likheter i elevernas framställningar och avslutas med en sammanfattande 

kommentar. De jämförande analyserna fokuserar på att lyfta fram progressionsaspekterna och 

avslutas också med en sammanfattande kommentar.  

4.1 Inledande kommentar 

Det krävs en matematisk aktivitet för att kunna synliggöra matematisk förmåga  

 (Niss & Højgaard Jensen 2002, s. 66). Elevernas framställningar baseras på matematiska 

uppgifter och situationer som undersökningen tagit fram med subtraktionsbegreppet som 

utgångspunkt. Elevernas muntliga och skriftliga framställningar har sedan legat grund för 

analysen som redovisas genom undersökningens analysmodell. De uppgifter som togs fram för 

årskurs 1 har ett lägre inslag av abstraktion jämfört med årskurs 3. Därför har både praktiskt 

material och bildliga representationer använts i en del av de matematiska aktiviteterna i årskurs 

1 (Karlsson & Kilborn 2015b, s. 26, Malmer 2002, s. 31).  De matematikuppgifter som togs 

fram för årskurs 3 är symbolbaserade och därför mer abstrakta jämfört med årskurs 1. 

Matematisk förmåga att använda begrepp och samband mellan begrepp analyseras genom 

subtraktionsbegreppet och dess aspekter, samt genom undersökningens teoretiska ramverk med 

utgångspunkt i syftet och i frågeställningarna. 

4.2 Analys årskurs 1  

4.2.1 Uppgift talbild  

Eleven ombads utifrån en bild, som visade fem kvadrater, uttrycka talet fem. Det som 

undersöktes var bland annat tals uppdelning i termer vilket är en viktig förkunskap till 

subtraktion (Löwing 2008, s. 116). Kvalitativa skillnader urskildes med undersökningens 

analysmodell. Den förväntade kunskapen för uppgiften var att kunna ange talet ”5” genom att 

uttala och skriva siffran 5 och bygger på Duvals abstraktionsresonemang. Duval menar att det 

även krävs en tankemässig överföring för att en abstraktion ska kunna ske. Det räcker således 

inte med en representation av ett matematiskt objekt, exempelvis en bild, för att förstå att bilden 

i sig är en representation av ett tal (Duval 1999, s. 24). Den likhet som kunde urskiljas i 

elevernas framställningar var att talet 5 kunde delas upp i två tal vilket är ett tecken på att eleven 

förstår att ett tal kan delas upp och uttryckas på fler sätt än bara ett (Löwing 2008, s. 116). De 
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kvalitetshöjande skillnaderna bestämdes därför av om eleven kunde uttrycka talet 5 på flera sätt 

än de som framkom som förväntad kunskap och likhet. Se tabell 2 som sammanfattar vad som 

sagts ovan. Tabellen läses på elevnivå och horisontellt. 

Tabell 2         Talbild 1 – årskurs 1 

Informant Förväntad  
kunskap  

(antal) Urskilda  
likheter  

(antal) Kvalitetshöjande  
skillnader  

(antal) Kvalitets-
höjande  
index  
 

Uppfyllnads-
grad % 

Elev I 1 4 Förkunskap 
1 – genom 
notation ”5” 

1 genom 
notationen 
"2  3" 

1 genom notationen 
"4  1" 

1 1,5 
 
 

100% 

Elev I 1 5 Förkunskap 
1 – genom 
notation ”5” 

1 genom 
notationen 
"5  0” 

1 genom notationerna 
"4   1", "3  2" och "2  
3" 
 
samt även 
differensen 
 "10 - 5"   

2 2,0 
 
 

100% 

Elev I 1 6 Förkunskap 
1 – genom 
notation ”5” 

1 uttalar ”2” 
och ”3” 

1 uttalar ”1” och ”4” 1 1,5 
 
 

100% 

Tabell 2. Sammanställning informanter talbild 1 årskurs 1 

4.2.2 Uppgift skriftlig huvudräkning  

Eleven ombads muntligt och skriftligt lösa subtraktionen 4 – 1 =___. Kvalitativa skillnader 

urskildes med undersökningens analysmodell. De förväntade kunskaperna som låg inbäddade i 

uppgiftens utformning var 1) att muntligt beräkna differensen och 2) att skriftligt ange 

differensen. Den urskilda likheten för uppgiften handlar om hur eleven läser och uttalar 

subtraktionsuttrycket. En del elever läste och uttalade enbart siffrorna i uttrycket, exempelvis 

”fyra ett”, det vill säga utan att uttala teckensymbolerna för minustecknet och likhetstecknet. 

De kvalitativa skillnaderna bestämdes av om eleven både läste och löste uppgiften med sådant 

flyt att man kan hävda att kunskapen har generaliserats. Det vill säga då man behärskar något 

så väl att tankekraften kan läggas på något annat (Pimm 1995, s. 174). En del elever tog en kort 

paus innan differensen uttalades men bedömdes ändå lösa uppgiften, om än med mindre flyt än 

de som inte tog någon paus alls, med en kvalitetshöjande skillnad som tilldelades värde 0,5. Se 

sammanfattande tabell 3 samt kommentar. Tabellen läses på elevnivå och horisontellt. 

Tabell 3         Skriftlig huvudräkning 4 – 1 =___ 

Informant Förväntad  
kunskap  

(antal) Urskilda  
likheter  

(antal) Kvalitetshöjande  
skillnader  

 

(antal) Kvalitetshöjande  
index  

Uppfyllnadsgrad 
% 

Elev I 1 1 Förkunskap 
1 och 2 
genom 
notation ”3”  

2  -  - 1,00 100% 

Elev I 1 2 Förkunskap 
1 och 2 
genom 
notation ”3” 

2 Likhet 1 1 samt med flyt 4 
sekunder 

1 1,33 100% 

Elev I 1 3 Förkunskap 
1  

1  -  - 1,00 50% 
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Elev I 1 4 Förkunskap 
1 och 2 
genom 
notation ”3” 

2 Likhet 1 1 samt med flyt 5 
sekunder 

1 1,33 100% 

Elev I 1 5 Förkunskap 
1 och 2 
genom 
notation ”3” 

2 Likhet 1 1 samt med flyt 
och kort paus 7 
sekunder 

0,5 1,17 100% 

Elev I 1 6 Förkunskap 
1 och 2 
genom 
notation ”3” 

2 Likhet 1 1 samt med flyt 
och kort paus 6 
sekunder 

0,5 1,17 100% 

Tabell 3. Sammanställning informanter skriftlig huvudräkning årskurs 1 
 

Kommentar till tabell 3   

En elev uttalar vare sig minustecknet eller likhetstecknet utan uttalar endast siffrorna, eleven 

läser ”fyra ett”. Differensen beräknas när jag ger ledtråden genom att fylla i ”å sen..” då säger 

eleven ”tre”. Under intervjun noterar jag att eleven använder fingrar när hen räknar. Den 

kvalitetshöjande skillnaden i dessa framställningar utmärktes av om differensen beräknades 

med eller utan paus. Två informanter, I12 och I14, läser och löser uppgiften med den lätthet 

som karaktäriserar kunskap som har generaliserats. Eleverna beräknar differensen utan paus 

och gör det med sådan självklarhet att tankekraften kan läggas på något annat (Pimm 1995, s. 

174). Femkompisarna har automatiserats vilka ingår i den lilla subtraktionstabellen (Löwing 

2008, s. 94)  

4.2.3 Uppgift öppen utsaga  

Eleven ombads utifrån en öppen utsaga ange ett påstående samt göra utsagan sann (Löwing 

2008, s. 105). Utsagan var ___ – 2 = 3.  Denna utsaga kan beskrivas med ett vardagsnära språk 

genom räknehändelsen ”Elsa har gett bort två bollar, nu har hon tre kvar, hur många hade hon 

innan?”. Men denna möjliga förenkling av uppgiften valdes bort då syftet var något annat. 

Syftet med uppgiften var att undersöka elevens reaktion på det formella symbolspråket och 

vilka kunskaper som kom att aktiveras vid åsynen av dessa. En annan tanke med uppgiften var 

att göra progressionsfrågan i undersökningen diskussionsbar då en motsvarande uppgift med 

öppen utsaga även genomfördes med informanterna i årskurs 3. 

     Matematik är abstrakt och uttrycks med symboler. Kinard och Kozulin menar att all 

matematisk tankeverksamhet har ett ursprung i symboliskt tänkande (2012, s. 127). Därför var 

uppgiften i sitt syfte öppen och undersökande. Den förväntade kunskapen i uppgiften var att 

eleven skulle försöka läsa utsagan och försöka lösa uppgiften. De kvalitativa skillnaderna kunde 

därefter urskiljas och bestämmas efter hur eleven tolkar utsagan med hjälp av symboltecknet 

för minus. I nedan tabell infogas en kommentarskolumn som innehåller elevcitat för att belysa 
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avgörande aspekter i elevernas tänkande. Se sammanfattande tabell 4 samt kommentar. 

Tabellen läses på elevnivå och horisontellt. 

Tabell 4       Öppen utsaga   ___ – 2 =3 

Informant Förväntad 
kunskap 

(antal) Kommentar Kvalitets- 
höjande  
skillnader (c) 
 

(antal) Kvalitets
-höjande  
index  

Uppfyllnads-
grad % 

Elev I 1 1 Eleven 
läser och 
försöker 
lösa  
 
notation ”1” 
sker 

1 ”oj! vänta nånting blir 
tre…jag sa minus…ähum 
då blir det…då gör vi 
…så…där!”  
 
Eleven läser ”minus” om 
minustecknet men tänker 
addition vilket görs synligt 
i notationen ”1”  
 
Beräkningen tog 8 
sekunder 
 

 - 1 100% 

Elev I 1 2 Eleven 
läser och 
löser 
uppgiften 
 
 
notation ”5” 
sker 

1 ”man ska ta bort” 
”nej vänta det ska ju vara 
fyra tänkte jag som 
fem…man tar bort två så 
blir det tre” 
 
Eleven ser att det handlar 
om subtraktion genom 
minustecknet 
 
Eleven löser uppgift på 31 
sekunder efter 
förtydligande om 
tomrummet  

Symboltecknet ”–” 
fungerar som 
matematikspecifikt 
tankeverktyg 
 
Beräkningen ”5” är 
gjord med 
förståelse 

2 3 100% 

Elev I 1 3 Eleven 
läser och 
löser 
uppgiften 
 
notation ”5” 
sker 

1 ”minus tvååå är lika med 
tre” 
 
Eleven löser uppgiften på 
5 sekunder efter 
förtydligande om 
tomrummet 

Beräkningen kan 
göras med stöd i 
fingrarna 

1 2 100% 

Elev I 1 4 Eleven 
läser och 
löser 
uppgiften 
 
notation ”5” 
sker 

1 ”för först har man ju fem å 
då tänkte jag så här minus 
två då tar man bort två då 
borde det vara lika med 
tre”   
 
Eleven ser att det 
subtraktion är inblandad 
genom minustecknet 
 
Eleven löser uppgift 25 
sekunder utan 
förtydligande om 
tomrummet 

Symboltecknet ”–” 
fungerar som 
matematikspecifikt 
tankeverktyg 
 
Beräkningen ”5” är 
gjord med 
förståelse 

2 3 100% 

Elev I 1 5 Eleven 
läser och 
försöker 
lösa  
 
 
notation ”1” 
sker 

1 "nånting minus två är lika 
med tre" 
 
Eleven läser ”minus” om 
minustecknet men tänker 
addition vilket görs synligt 
i notationen ”1” 

 - 1 100% 

Elev I 1 6 Eleven 
läser och 
försöker 
lösa  
 
notation ”2” 
sker 

1 "två...näe ...miiiinus två är 
lika med tre" 
 
Eleven läser ”minus” om 
minustecknet men tänker 
addition 

 - 1 100% 

Tabell 4. Sammanställning informanter öppen utsaga årskurs 1 
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Kommentar till tabell 4 

Samtliga informanter försökte tolka och läsa den öppna utsagan. De hade även ide´ om vad 

svaret kunde vara. Utmärkande kvalitetshöjande skillnad är att symboltecknet för minus 

fungerar som matematikspecifikt tankeredskap hos två av informanterna, I12 och I14. Det 

intressanta är hur informanten I12, som har det svårt med matematik, kan beräkna differensen 

med stöd av sina fingrar. Ett utmärkande drag för denna uppgift var att hälften, 3 av 6 

informanter, tolkar uppgiften som en addition trots att de explicit läser och uttalar ”minus” för 

minustecknet. Vad det beror på, om likhetstecknet förknippas med addition eller att elevens 

matematiska tänkande bygger på att man adderar kan undersökningen inte fastställa. Däremot 

konstateras att teckensymbolerna, ”–” respektive ”=”, och dess innebörd är oklar för hälften av 

informanterna. Eleverna, I11, I15 och I16, blandar samman eller förväxlar symbolers innebörd 

(Pimm 1995, s. 3). 

4.2.4 Observation av en undervisningssituation årskurs 1  

Lektionen inleds med genomgång av kommande arbete i matteboken. Lektionen präglas av eget 

arbete i matteböcker och utgör 60% av den observerbara tiden. Läraren använder arbetet i 

matteboken för att organisera en-till-en undervisning. En elev sitter bredvid läraren och arbetar 

i sin mattebok medan de andra arbetar i sina böcker på sina platser. Samtidigt kan elever som 

behöver hjälp komma fram till läraren. Vid observationstillfället sker undervisningen i 

halvklass och det finns ett subtraktionsinnehåll i undervisningsmomentet. Talområdet för 

observationen var 1-5. Subtraktionsbegreppet och dess aspekter har i undervisningssituationen 

analyserats genom undersökningens teoretiska ramverk.  

     Löwing betonar att det undervisande språket som läraren använder sig av är viktig vid 

byggandet av förståelse för matematiska sammanhang (2008, s. 142). Karlsson och Kilborn 

menar att erövrandet av ett matematiskt språk sker genom undervisningen som inte felaktigt 

förenklar och undviker svåra ord utan som istället förklarar och förtydligar innebörden (2015b, 

s. 22). Det matematiska språket i klassrummet och lektionens innehåll kunde analyseras genom 

den valda metoden för strukturerad observationen där fasta tidsintervall och tydligt fokus på 

vad som skulle observeras och eller vem som observerades möjliggjorde kommande analys 

(Bryman 2011, s. 267-269).  

     Genomgången av lektionens innehåll och instruktioner till uppgifter i matteboken sker 

interaktivt med en digital skrivtavla. Eleverna görs delaktiga genom frågor som läraren 

fortlöpande ställer. De interaktiva genomgångarna utgör 37% av den observerade tiden. Under 

dessa genomgångar används ett formellt undervisningsspråk som varvas med ett tillämpande 
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och vardagsanknutet språk (Löwing 2008, s. 142-144). Bildstöden till uppgifterna är 

vardagsnära och utgörs av föremål som bilar, tåg, plan och pengar. Ett beskrivande och 

förklarande språk tillämpas då läraren förklarar både hur man gör och hur eleverna ska tänka 

(Löwing 2008, s. 142-144). Exempelvis uttalas ”tänk både addition och subtraktion” i samband 

med uttrycken 3+1=4 respektive 4–3=1 skrivs till en bild. Med uppmaningen ”tänk både 

addition och subtraktion” till eleverna används matematiska terminologiord som ett 

matematikspecifikt tankeredskap (Kinard & Kozulin 2012, s. 128). Malmer framhåller 

betydelsen av att läraren använder matematikterminologiord i sitt sammanhang vilket också 

sker under denna observation (Malmer 2002, s. 48). Exempelvis används ordet subtrahera 

samtidigt som frågan ”hur många är kvar?” ställs. Även ordet addera uttalas i sitt sammanhang.   

     Sammanfattningsvis – det utmärkande draget för detta undervisningstillfälle är att det egna 

arbetet i matteböckerna organiserar och möjliggör en-till-en undervisning. Den gemensamma 

genomgången karaktäriseras av ett formellt undervisningsspråk där matematikterminologiord 

vävs in i sitt sammanhang. Subtraktionsbegreppet och dess aspekter förstås med det bildstöd 

som matematikböckerna tillhandahåller.  

4.3 Analys årskurs 3  

4.3.1 Problemlösningsuppgift  

Problemlösningsuppgiften berättades muntligt och vållade informanterna en del bekymmer, 

den hade passat bättre som en textbaserad uppgift. Tanken med att låta eleverna få uppgiften 

uppläst för sig var att de inte skulle falla in ett görande och noterande och på så vis få mer 

tillgång till deras matematiska tänkande. I analysen har jag tagit hänsyn till att formatet muntligt 

inte var passande för den här typen av uppgift.  

     I problemuppgiftens utformning fanns två möjliga sätt att uttrycka differensen på. Det ena 

var som ”en mer än det gamla rekordet”, vilket klassificerades som förväntad kunskap 1.  Det 

andra sättet, förväntad kunskap 2, var att differensen beräknades i vilken 92 också räknades 

som en godtagbar differens. Förväntad kunskap 3 handlar om hur teckensymbolerna ”+/–/=” 

användepå ett ändamålsenligt sätt i enlighet med Kinard och Kozulins tankar om symboler och 

tecken som matematikspecifika tankeredskap (2012, s. 117-118).  Förväntad kunskap 4 handlar 

om att eleverna skulle kunna beskriva hur de tänkte genom att använda ett matematiskt språk i 

enlighet med Kinard och Kozulin tankar om språket som redskap (2012, s. 128). De förväntade 

kunskaperna är fyra i antalet och den urskilda likheten är en. Detta innebär att uppgiften är mer 

omfattande jämfört med talbildsuppgiften i årskurs 1 och därför blir det relevant att för denna 
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uppgiftsanalys diskutera uppfyllnadsgrad. De kvalitetshöjande skillnaderna bestämdes av om 

eleven visade prov på förståelse av subtraktion som inversen till addition (Kiselman & Mouwitz 

2008, s. 27). Likaså om eleven kunde beskriva fler sätt att tänka på när differensen beräknades. 

Se sammanfattande tabell 5 samt kommentar. Tabellen läses på elevnivå och horisontellt. 

Problemlösningens formulering lyder som följande  

Elsa och Oscar samlar PET flaskor och deras rekord är 184 flaskor på en dag. Hur många fler flaskor behöver de 

för att slå sitt gamla rekord om de har 92? 

 

Tabell 5      Problemlösning – årskurs 3 

Informant Förväntad  
kunskap  

(antal) Urskilda  
likheter (b) 

(antal) Kvalitetshöjande  
skillnader  

(antal) Kvalitets 
höjande  
index  

Uppfyllnads-
grad % 

Elev I 3 1 Förväntad kunskap 2 
- genom 
huvudräkning 
 
Förväntad kunskap 3 
– använder 
symbolerna (+/–/=) 
muntligt o/e skriftligt  
 
Förväntad kunskap 4 
– genom öppen 
utsaga och notation ” 
92 + ? = 184” 
 

3 Ytterligare 
ett sätt att 
lösa 
problemet – 
genom en 
uppställning 
och 
lånemetoden 
 

1 Eleven kan även 
uttrycka sitt 
tänkande 
skriftligt med 
notationen ”92 + 
? = 184”. 
 
Eleven visar 
även att hen 
förstår 
subtraktion som 
inversen till 
addition. 

2 1,5 75% 

Elev I 3 2 Förväntad kunskap 1 
–  elevs spontana 
svar är ”jaha, så 
antingen en mer eller 
flera". 
 
Förväntad kunskap 2 
– genom addition 
och elevens notation 
"92+95=185". 
 
Förväntad kunskap 3 
– använder 
symbolerna (+/–/=) 
muntligt o/e skriftligt 
(även om notationen 
inte är korrekt så 
framkommer det i 
den muntlig 
framställningen)  
 
Förkunskap 4 – 
denna elev uttrycker 
"ett sätt till på plus de 
e om man tar…" 

4 Ytterligare 
ett sätt att 
lösa 
problemet – 
genom 
uttalandet att 
man skulle 
kunna slå 
rekordet om 
man samlar 
”1000 fast 
det e ju så 
himla 
mycket". 

1,0 Eleven ger 
uttryck för ett 
tredje sätt att 
lösa problemet 
”och ett annat 
sätt kan väl va 
såå att man har 
200 minus de 
184" sätt att  
 
Eleven visar 
förståelse för 
subtraktion som 
inversa 
operationen till 
addition men 
inte lika tydligt 
som I31 

1,5 1,3 100% 

Elev I 3 3 Förväntad kunskap 2 
– genom addition 
och 
subtraktionsstrategin 
komplettera räkna 
uppåt från delen 
 
Förväntad kunskap 4 
–  denna elev 
uttrycker exempelvis 
”jag tänker lite så här 
att 92 pluuus…åssså 
räknar jag upp så 
här" 
 

2   Eleven ger 
uttryck för 
tänkande att 
lösa uppgiften 
på flera sätt men 
kan inte fullfölja 
tankegångarna.   
Eleven visar 
förståelse för 
subtraktion som 
inversa 
operationen till 
addition men 
inte lika tydligt 
som I31 

1,0 1,5 50% 

Tabell 5. Sammanställning informanter problemlösning – årskurs 3 
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Kommentar tabell 5 

Spridningen i uppfyllnadsgrad är stor och det är endast en informant I32 som uppfyller villkoren 

för de fyra förväntade kunskaperna som låg inbäddade i uppgiften. Eleven visar på en hög 

problemlösningsförmåga som synliggjordes som en kvalitetshöjande skillnad med värde 0,5 då 

kvaliteten inte kunde hänföras till subtraktionsbegreppets aspekter. Den avgörande 

kvalitetshöjande skillnaden framkom i informant I31’s framställning. Eleven visade förståelse 

för subtraktion som inversen till addition enligt Kinard och Kozulins definition av att subtrahera 

med förståelse (2012, s. 128).  

     För denna uppgift behöver man även uppmärksamma kvalitetshöjande index i relation till 

uppfyllnadsgraden. Informant I33 kvalitetshöjande index 1,5 behöver förstås i relation till  

informantens uppfyllnadsgrad som var 50%, dvs. eleven förstår hälften av uppgiftens inbyggda 

förväntade kunskaper. I takt med att uppgifterna ökar i omfång och komplexitet så måste hänsyn 

tas till båda dessa två parametrar. Informanten I33 söker differensen genom addition och eleven 

använder subtraktionsstrategin komplettera från delen (Löwing 2008, s. 89).  Eleven räknar från 

delen 92 och uppåt och visar att i sin framställning att hen uppfattar subtraktion som den inversa 

operationen till addition men det framkommerinte inte lika tydligt som i informant I31’s 

framställan.  

4.3.2 Uppgift skriftlig uppställning  

Eleven ombeds beräkna en differens genom uppställning. Syftet med uppgiften var att se om 

eleven löste subtraktion med tiotalsövergång över noll genom uppställning samt ta reda på 

vilken metod eleven använde sig av. Eleverna fick ett papper med följande subtraktion och lösa 

den:  

    304 

 – 147 
 

Den förväntade kunskapen som låg inbäddad i uppgiften var att algoritmen skulle kunna 

bokföras och noteras oavsett elevens valda metod att lösa uppställningen med. Lånemetoden 

tillämpades av samtliga informanter och blev uppgiftens urskilda likhet. Uppställning genom 

lånemetoden bokförs metodiskt genom notation av växlingarna ”10” och är en algoritmisk 

kunskap (Löwing 2008, s. 136, Kiselman & Mouwitz 2008, s. 128). När lånemetod med 

tiotalsövergång över noll behärskas kan man säga att den algoritmiska kunskapen lånemetod 

har generaliserats (Löwing 2008, s. 144).  
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     En tidsmässig gräns kom också att bestämma om algoritmen kunde betraktas som 

generaliserad kunskap. Det tog eleverna 25 sekunder upp till 2 minuter att lösa uppställningen. 

För att den kvalitetshöjande skillnaden skulle tilldelas värde 1,0 drogs en tidsmässig gräns vid 

en minut, därefter halverades värdet till 0,5. Den avgörande aspekten och kvalitetshöjande 

skillnaden i elevernas framställningar kom att utgöras av om uppställningen genomfördes med 

den lätthet och tankemässiga flyt som karaktäriserar kunskap som har generaliserats (Pimm 

1995, s. 174). Informant I31 uttrycker i inledningen av sin beräkning, ”det går inte med 4 minus 

7”, sedan konstaterar eleven att det inte finns något tiotal i minuenden och säger ”då tar man 

från hundratalet”. Eleven bokför växlingarna genom att notera ”10” och stryka lånen och löser 

uppställningen metodiskt utan några stopp eller betänkligheter. Eleven löser algoritmen enligt 

Löwings beskrivna arbetsgång och har generaliserat den algoritmiska kunskapen lånemetod 

genom att även hantera tiotalsövergång över noll (Löwing 2008, s. 136, 144).  

     Exempel på om algoritmen har generaliserats och den avgörande kvalitativa skillnaden i 

elevernas framställningar är enligt Pimms beskrivning av vad som karaktäriserar kunskap som 

har generaliserats (1995, s. 174). Informant I31 utför och beräknar uppställningen samtidigt 

som hen med lätthet förklarar vad hen gör. Se sammanfattande tabell 6 samt kommentar. 

Tabellen läses på elevnivå och horisontellt. 

Tabell 6       Uppgift skriftlig uppställning – årskurs 3 

Informant Förväntad  
kunskap  

(antal) Urskilda  
likheter  

(antal) Kvalitetshöjande  
skillnader  

(antal) Kvalitets-
höjande  
index  

Uppfyllnads-
grad % 

Elev I 3 1 Förväntad 
kunskap 1 – 
bokför 
växlingar 
genom 
notation ”10” 
och stryker 
lånen 
 
 

1 Lånemetoden 
tillämpas och 
ger beräknad 
differens 
”157” 

1 använder 
lånemetoden med 
förståelse (42 sek) 
 
och med 
tankemässigt flyt 
som karaktäriserar 
generaliserad 
kunskap 

2 2,0 100% 

Elev I 3 2 Förväntad 
kunskap 1 – 
bokför 
växlingar 
genom 
notation ”10” 
och stryker 
lånen 

1 Lånemetoden 
tillämpas och 
ger beräknad 
differens 
”159” 
 

1 använder 
lånemetoden med 
förståelse men inte 
med samma flyt i 
arbetsgången som 
de andra 
informanterna vilket 
tiden 2 min 
åskådliggör 
 

0,5 1,25 100% 

Elev I 3 3 Förväntad 
kunskap 1 – 
bokför 
växlingar 
genom 
notation ”10” 
och stryker 
lånen 

1 Lånemetoden 
tillämpas och 
ger beräknad 
differens 
”157” 
 

1 använder 
lånemetoden med 
förståelse (25 sek) 
 

1 1,50 100% 

Elev I 3 4 Förväntad 
kunskap 1 – 
bokför 
växlingar 

1 Lånemetoden 
tillämpas och 
ger beräknad 
differens 

1 använder 
lånemetoden med 
förståelse (32 sek) 
 

1 1,50 100% 
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genom 
notation ”10” 
och stryker 
lånen 

”157” 

Elev I 3 5 Förväntad 
kunskap 1 – 
bokför 
växlingar 
genom 
notation ”10” 
och stryker 
lånen 

1 Lånemetoden 
tillämpas och 
ger beräknad 
differens 
”257”som 
sedan ändras 
till ”157*” 

1 använder 
lånemetoden med 
förståelse (37 sek) 
 
 

1 1,50 100% 

Elev I 3 6 Förväntad 
kunskap 1 – 
bokför 
växlingar 
genom 
notation ”10” 
och stryker 
lånen 

1 Lånemetoden 
tillämpas och 
ger beräknad 
differens 
”157” 
 

1 använder 
lånemetoden med 
förståelse (45 sek) 
 

0,5 1,25 100% 

Tabell 6. Sammanställning informanter uppställning – årskurs 3 

Kommentar tabell 6  

I dessa framställningar kan tre nivåer av algoritmisk kunskap urskiljas och den avgörande 

kvalitetshöjande aspekten för den högsta nivån avgjordes av att uppställningen genomfördes 

med den tankemässiga lätthet som karaktäriserar kunskap som har generaliserats (Pimm 1995, 

s. 174). De kvalitativa skillnaderna i subtraktionsoperationerna kunde urskiljas i förkunskaper 

som krävs för att hantera lånemetoden. Där brister i automatisering av subtraktionstabellerna 

bidrog till att eleven beräknade differensen felaktigt eller att beräkningen var hackig. Informant 

I32 beräknade differensen till ”159” och det felaktiga entalet 9 kan förklaras med att eleven inte 

automatiserat den stora subtraktionstabellen (Löwing 2008, s. 94). Eleven säger under 

beräkningen av entalen att ”fjorton minus sju e nie”. Informant I36 tar korta pauser när hen 

subtraherar och detta gäller oavsett talsort, beräkningen blir därför hackig. 

Subtraktionstabellerna, vare sig den lilla eller den stora, har inte automatiserats vilka är två 

viktiga förkunskaper för skriftliga uppställningar (Löwing 2008, s. 144).  

4.3.3 Uppgift öppen utsaga  

Informanterna i årskurs 3 fick liksom informanterna i årskurs 1 beräkna öppna utsagor. 

Uppgiften var att beräkna differensen av påståendet som gör utsagan sann (Löwing 2008, s. 

105). Eleven ombads först läsa den öppna utsagan och sedan beräkna den. Utsagan löd  ___–

73 = 30.  Syftet med uppgiften var undersöka om eleverna uppfattar subtraktion som den inversa 

operationen till addition (Kiselman & Mouwitz 2008, s. 27).  

     Den förväntade kunskap som låg inbäddad i uppgiften var att eleven kunde läsa en öppen 

utsaga genom att fylla tomrummet med ett ord exempelvis ”någonting”. De kvalitetshöjande 

skillnaderna bestämdes av om eleven kunde göra en beräkning och göra utsagan sann med ett 

korrekt påstående (Löwing 2008, s. 105). Den avgörande aspekten och kvalitetshöjande 



 33 

skillnaden var om differensen beräknades med förståelsen att subtraktion är den inversa 

operationen till addition vilket är Kinard och Kozulin definition av att subtrahera med förståelse 

(2012, s.128). När man subtraherar en mängd från en annan måste man samtidigt kunna 

föreställa sig att man adderar två mängder (Kinard &Kozulin 2012, s.128).  Det vill säga att 

103 – 73 = 30 motsvarar additionen 30 +73 =103 och sammanbinds med 103 – 73 = 30 + 73. 

     Pimm menar att svårigheter i matematik kan orsakas av att ett ord kan ha fler betydelser och 

att sammanhanget avgör vilken som blir den mer dominerande (Pimm 1995, s. 3). I elevernas 

framställningar framkom att ta bort uppfattningen är den dominerande 

subtraktionsuppfattningen. Exempelvis informant I33 som börjar beskriva sitt tänkande att hen 

kompletterar stegvis från återstoden 30 och uppåt (Löwing 2008, s. 89). Eleven börjar räkna 

tiotalssteg från 30 till 70 men stannar tyvärr vid 70 och sedan tar den dominerande 

uppfattningen över, att man tar bort. Detta hör man i elevens förklaring ”man kanske skulle 

börja med 30 och uppåt…så här 30, 40, 50, 60, 70 då kommer man liksom upp till 40…då vet 

man liksom att man ska ta bort 40 och sen lägger man till en trea, å då blir det minus 43!”. Se 

sammanfattande tabell 7 samt kommentar. Tabellen läses på elevnivå horisontellt. 

Tabell 7      Öppen utsaga ___–73 = 30     

Informant Förväntad  
kunskap  

(antal) Urskilda  
likheter  

(antal) Kvalitetshöjande  
skillnader  

(antal) Kvalitets-
höjande  
index  

Uppfyllnads-
grad 100% 

Elev I 3 1 Förväntad 
kunskap 1 –  
ersätter 
tomrummet 
med ”nånting”   
   
 
 

1   löser utsagan 
genom differens 
”103”  
9 sekunder 
 
subtraherar med 
förståelsen att 
subtraktion är den 
inversa 
operationen till 
addition   
 
kunskapen är 
generaliseringsbar  
 

3 4,0 100% 

Elev I 3 2 Förväntad 
kunskap 1 – 
ersätter 
tomrummet 
med ”vad”   
 
löser inte 
utsagan – 
felaktig 
differens anges 
som ”43” 

1    - 1,0 100% 

Elev I 3 3 Förväntad 
kunskap 1 – 
ersätter 
tomrummet 
med 
”någonting”   
 
löser inte 
utsagan – 
felaktig 

1    - 1,0 100% 



 34 

differens anges 
som ”43” 

Elev I 3 4 Förväntad 
kunskap 1 – 
ersätter 
tomrummet 
med ”vadå”   
   

1   löser utsagan 
genom differens 
”103” 
 
subtraherar med 
förståelsen att 
subtraktion är den 
inversa 
operationen till 
addition men  
utan det flyt som 
I31 har.  
1 minut och 6  

2 3,0 100% 

Elev I 3 5 Förväntad 
kunskap 1 – 
ersätter 
tomrummet 
med ”nånting”  
 
löser inte 
utsagan – 
felaktig 
differens anges 
som ”47” 

1    - 1,0 100% 

Elev I 3 6 Förväntad 
kunskap 1 – 
ersätter 
tomrummet 
med ”nånting”  
 
löser inte 
utsagan – 
felaktig 
differens anges 
som ”43” 

1    - 1,0 100% 

Tabell 7. Sammanställning informanter öppen utsaga – årskurs 3 

Kommentar tabell 7 

Det utmärkande draget för denna uppgift är att elevernas uppfattning av subtraktion domineras 

av ta bort uppfattningen. En informant I32 beskriver subtraktion som ”att man suddar bort det 

talet”. Jag menar att den starkare ta bort uppfattningen hindrar elever att subtrahera med 

förståelse (Pimm 1995 s.3, Kinard & Kozulin 2012, s. 128). 

     En tidsmässig gräns kom att utgöra den avgörande aspekten på om elevens framställan var 

generaliseringsbar. Informant I31 beräknar differensen på 9 sekunder genom huvudräkning, 

utan att vare pröva sig fram eller notera mellanled. Detta vittnar dels om att eleven använder 

matematikens symbolspråk som matematikspecifika tankeredskap (Kinard & Kozulin, 2012 s. 

121). Det vittnar även att kunskapen är generaliseringsbar då beräkningen utfördes med en 

enkelhet som också karaktäriserar kunskap som har generaliserats (Pimm 1995, s. 174). I 

jämförelse med de andra informanterna visar eleven att hen förmodligen har generaliserat 

uppgiftstypen öppna utsagor med hundratalsövergångar. Men framförallt hen subtraherar med 

förståelsen att subtraktion är inversen till addition (Kinard & Kozulin 2012, s. 128) vilken i sin 

tur kan förklaras med att eleven använder symboler som matematikspecifika tankeredskap.  
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4.3.4 Observation av en undervisningssituation årskurs 3 

Lektionen kretsade kring två problemlösningsuppgifter som löstes gemensamt. Lektionen 

organiserades genom elevers användning av mini-whiteboards. Den observerade tiden uppgår 

till 35 minuter och undervisningen bygger på att eleverna också kan lyssna till varandras 

strategier och tänkanden under hela den tiden. Det egna arbetet utgörs av egna beräkningar till 

två textuppgifter som lektionen kretsar kring och uppgår ca 7 minuter. Att läsa textuppgiften 

för att uppfatta vad som var frågan i uppgiften betonades av läraren. Talområdet för 

observationen låg inom 0-6200.  

     Det matematiska undervisningsspråket som användes var både formellt och informellt. Det 

informella undervisningsspråket beskrivs vara ett tillämpande och vardagsanknutet språk 

(Löwing 2008, s.142–144).  Exempel på ord som användes var ”bevis” och ”överens”. I 

undervisningssituationen användes ordet bevis när eleverna skulle argumentera för ett svar. En 

elev förklarade hur hen hade kommit fram till en differens på 1580. Elevens förklaring och 

bevis byggde på en stegvis beräkning utifrån utsagan 4590 + ___ = 6170. Elevens bevisföring 

avslutades med att stegen adderas, 1500+10+70=1580.  

     Elevernas svar var ibland felaktiga men istället för att säga att svaret var fel användes ordet 

överens. Läraren kunde exempelvis säga att hen ”inte är lika överens” om ett visst svar vilket 

resulterade i att fokus riktades mot det framlagda beviset. Beviset kunde då genomlysas i syfte 

att lyfta fram de avgörande aspekterna till att svaret blev fel, inte svaret i sig. Dessa exempel på 

ordval gynnar den processinriktade undervisning som blev det utmärkande draget för denna 

undervisningssituation. Undervisning som fokuserar på hur och varför är processorienterad och 

lägger inte lika stor tonvikt på att svaren ska vara rätta utan lägger större fokus på att bygga upp 

det matematiska tänkandet (Kinard & Kozulin 2006, s. 46).  

     Formellt undervisningsspråk är beskrivande och algoritmiskt (Löwing 2008, s.142–144). 

Det är förklarande och beskriver hur eller varför man gör en viss räkneoperation. I denna 

undervisningssituation användes det formella undervisningsspråket i samband med elevernas 

beskrivningar av lösningsstrategier och tillvägagångssätt. Olika lösningsstrategier framkom där 

en del elever använde uppställning som metod och andra skriftlig huvudräkning. När 

uppställning tillämpades användes enbart lånemetoden (Löwing 2008, s. 136). När skriftlig 

huvudräkning tillämpades noterades mellanled och var på så vis algoritmiska då de utfördes i 

en bestämd ordning (Löwing 2008, s. 105). Mellanleden beräknades i sin tur på olika sätt och 

det var svårt att följa med i elevernas tankegångar. För att ändå kunna ge ett exempel på att 

tillvägagångssätt vid skriftlig huvudräkning sker genom användande av olika strategier återges 
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en elevs beräkning. Eleven använde två subtraktionsstrategier. Den ena var ta bort strategin 

med nedräkning ned till delen (Löwing 2008, s. 88) genom notationen av ”6000–4500=1500”. 

Därefter följer elevens notation ”10” med förklaringen det är ”tie kvar till hundra”. Detta var 

den andra strategin som eleven använde och svarar mot kompletterastrategin som vilar på idén 

att man lägger till för att beräkna differensen (Löwing 2008, s. 89). Detta vittnar om att 

subtraktion förstås som den inversa operationen till addition (Kiselman & Mouwitz 2008, s. 27) 

samt att subtraktionsbegreppet relateras till en algoritm där man följer bestämda regler vid 

beräkningen av en differens.  

     De beräkningar som eleverna visade vittnar om att subtraktion som aritmetisk operation har 

utvecklats till att bli generaliseringsbar då eleverna verkar inom flera talsorter ental, tiotal, 

hundratal och tusental. Det vill säga över flera områden och inte bara inom ett talsortsområde 

vilket är i linje med Kiselman och Mouwitz definition av generalisering. De menar att något 

som påstås i ett sammanhang även skall vara giltigt i ett annat (Kiselman & Mouwitz s. 2008, 

s. 126).   

     Matematikterminologiord som subtraktion, subtrahera, addera uppfattades inte vid 

observationen däremot användes ord som ”plussa”, ”minus” och ”räknespråk” vilka är exempel 

på informellt undervisningsspråk (Löwing 2008, s.142-144). På frågan vilket räknesätt ger en 

elev svaret ”uppställning” istället för subtraktion.  

     I observationen noterades att subtraktionsbegreppet relateras till ett görande. Ett sätt att lyfta 

fram det matematiska tänkandet före görandet är att inleda varje beräkning med en 

överslagsberäkning. Då vet man, när beräkningsprocessen är genomförd, om beräkningens svar 

är rimlig eller ej (Karlsson & Kilborn 2015b, s. 73, 77).  

Sammanfattningsvis – subtraktionsbegreppet relateras till ett görande. Detta kan också kopplas 

samman till undervisningstillfällets utmärkande drag. En processorienterad undervisning där 

ett informellt undervisningsspråk dominerar. Subtraktionsbegreppet och dess aspekter förstås 

genom ett gemensamt innehåll utgörandes av två problemlösningsuppgifter.  

4.4 Sammanfattning årskursanalyser 

I elevernas framställningar har kvalitativt skilda sätt kunnat urskiljas. De kvalitetshöjande 

skillnaderna kan relateras till symboler som matematikspecifika tankeredskap (Kinard & 

Kozulin 2012, s. 117-120). Detta framkom i årskurs 1 och i analysen av den öppna utsagan 

”___ – 2 =   ”.   Denna uppgift tolkas, av 3 av 6 elever, som en addition trots att de explicit läser 

och uttalar ”minus” om minustecknet. Detta framkom även i årskurs 3 i analysen av uppgiften 

med den öppna utsagan ”___– 73 = 30”.  4 av 6 elever kunde inte beräkna differensen. 
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Minustecknet och subtraktionsförståelsen domineras av ta bort strategin vilket medför att 

eleverna kommer fram till att differensen är ”43” då de tänker 73 – 30.   

     De elevers som utmärker sig kvalitativt jämfört med andra visar att de i högre grad 

approprierat symbolerna ”+/–/=” som matematikspecifika tankeredskap. Där tidsaspekten och 

flytet i elevernas framställningar enligt Pimm´s resonemang, kom att avgöra den 

kvalitetshöjande skillnaden i elevernas framställningar (1995, s.174).   

4.5 Årskurserna jämförs  

I följande analyser jämförs årkurserna med varandra. Subtraktionsbegreppet och dess aspekter 

diskuteras ur ett progressionsperspektiv. För denna jämförande analys har de likvärdiga 

uppgifterna med öppen utsaga och skriftlig subtraktionsräkning analyserats. En 

sammanställning av informanterna inleder de jämförande analyserna.  

4.5.1 Informanter  

Informanterna i årkurs 1 och 3 var jämförbara både i antal och i urval. Se sammanställning 

tabell 8. 

 

Tabell 8    Sammanställning informanter 

 Årskurs 1 Årskurs 3 

Antal informanter per uppgift 6  6  

varav slumpmässigt utvalda 3 3 

varav valda enligt undersökningens 
kriterier 

3 3 

fördelning flickor/pojkar 3/3 3/3 

Tabell 8. Sammanställning informanter årskurs 1 och 3 

4.5.2 Uppgift skriftlig huvudräkning och uppställning  

Två uppgifter i skriftlig huvudräkning och uppställning jämförs mellan årskurserna. Se 

sammanställning tabell 9 samt kommentar.  

Tabell 9    Jämförelse av uppgifter i skriftlig huvudräkning och uppställning 

 Årskurs 1 Årskurs 3 

Uppgift 4–1 = ___    304 
 –147 
 

Antal informanter 6 6 

Svårighetsgrad  Lägre än årskurs 3, endast en talsort Högre än årskurs 3, tre talsorter 

Differensen beräknades 6 av 6 4 av 6 

Uppfyllnadsgrad förväntad kunskap 

100% 

5 av 6 (en elev hade 50%) 6 av 6 

Genomsnittlig uppfyllnadsgrad 92% 100% 

Kvalitetshöjande index intervall  lägsta index 1,00 högsta index 1,33 lägsta index 1,25 högsta index 2,00 
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         varav antal elever med index 1,00 2  

         varav antal elever med index 1,17 2  

         varav antal elever med index 1,25  2 

         varav antal elever med index 1,33 2  

         varav antal elever med index 1,50  3 

         varav antal elever med index 2,00  1 

Tabell 9. Jämförelse årskurs 1 och 3 uppgift skriftlig huvudräkning och uppställning 

Kommentar tabell 9 

Uppgiften skriftlig subtraktion har i årskurs 3 blivit svårare och bygger på att progression har 

skett vad gäller att operera med olika talsorter samt att kunna utföra en algoritm.  

     I årskurs 1 beräknades differensen ”3” och återgavs muntligt av samtliga elever. En elev kan 

dock inte läsa subtraktionen utan läser uttrycket som ”fyra ett”.  2 av 6 elever i årskurs 1 har 

löst uppgiften med sådant flyt och lätthet som karaktäriserar kunskap som behärskas så väl att 

den kan betraktas som generaliseringsbar (Pimm 1995, s.174).  

     I årskurs 3 löste 5 av 6 elever differensen. Samtliga 6 elever använder lånemetod där 

växlingar bokförs och noteras. 4 av 6 elever har generaliserat lånemetoden som algoritmisk 

kunskap då de hanterade uppställning med tiotalsövergång över noll (Löwing 2008, s. 144).  De 

hade även det flyt som karaktäriserar kunskap som har generaliserats (Pimm 1995, s. 174). 

Brister i automatisering av subtraktionstabeller, lilla och stora, är förklaringar till varför flyt 

inte uppnåddes och förklarar även varför differensen inte blev korrekt beräknad.  

     Spannet på kvalitetshöjande index har ökat mellan årskurs 1 och 3. Gapet har med andra ord 

blivit större och vidgats, i årskurs 1 är gapet 0,33 enheter och i årskurs 3 är det 0,75 enheter. 

Det är framförallt en informant i årskurs 3 som har visat på en stor förståelse för 

subtraktionsbegreppet och dess aspekter jämfört med jämnåriga. Men det kan också vara en 

indikation på att försprång i årskurs 1 stärks och ökar till årskurs 3. 

4.5.3 Uppgift öppen utsaga  

Två uppgifter, så kallade öppna utsagor jämförs mellan årskurserna. Se sammanställning tabell 

10 samt kommentar.  

 

Tabell 10      Jämförelse av uppgift med öppen utsaga 

 Årskurs 1 Årskurs 3 

Uppgift öppen utsaga ___ – 2 = 3 ___– 73 = 30 

Antal informanter 6 6 

Svårighetsgrad Lägre än årskurs 3, endast en talsort Högre än årskurs 3, tre talsorter 

Tomrummet ersattes med lämpligt ord   1 av 6  6 av 6 

Uppgiften blir löst av  3 av 6  3 av 6   

Uppfyllnadsgrad 100% 6 av 6  6 av 6 

Genomsnittlig uppfyllnadsgrad 100% 100% 
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Korrekt svar beräknades 3 av 6 2 av 6 

Kvalitetshöjande index intervall  lägsta index 1, högsta index 3 lägsta index 1, högsta index 4 

              varav antal elever med index 1 3 4 

              varav antal elever med index 2 1 0 

              varav antal elever med index 3 1 1 

              varav antal elever med index 4 0 1 

Tabell 10. Jämförelse årskurs 1 och 3 uppgift öppen utsaga 

Kommentar tabell 10 

Uppgiften har i årskurs 3 blivit svårare och bygger på att progression har skett vad gäller att 

operera med tal. Från att i årskurs 1 hantera ental och subtraktionskombinationer inom 

talområde 1-9 till att hantera subtraktioner med hundratalsövergångar. Samtliga elever ur 

vardera årskursen klarade uppgiftens förväntade kunskap och den genomsnittliga 

uppfyllnadsgraden är 100%.  

     6 av 6 elever i årskurs 3 läser och fyller tomrummet i utsagan med lämpligt ersättningsord 

som exempelvis ”vad” och ”någonting”. Detta indikerar att progression har skett vad gäller 

avkodning och läsning av matematikens språk (Kinard & Kozulin, 2012 s. 121). 

     Spannet på kvalitetshöjande index har ökat mellan årskurs 1 och 3. Gapet har med andra 

ordet blivit större och vidgats.  I årskurs 1 är gapet 2 enheter och i årskurs 3 är det 3 enheter. 

Det är framförallt en informant i årkurs 3 som har visat på en stor förståelse för 

subtraktionsbegreppet och dess aspekter jämfört med jämnåriga. Men det kan också vara en 

indikation på att försprång i årskurs 1 stärks och ökar till årskurs 3. 

4.5.4 Undervisningssituationer 

Genom att jämföra de två observationerna kan progressionsfrågan diskuteras genom 

undervisningssituationernas matematiska innehåll. I årskurs 1 förstås subtraktionsbegreppet 

med bildstöd i matematikböckerna och talområdet eleverna arbetar med är 0-5. Det handlar än 

så länge om att subtraktionskombinationer utan tiotalsövergångar.  I årskurs 3 sker 

subtraktionsberäkningarna både genom skriftlig huvudräkning och uppställning. Talområdet är 

0-6200. De beräkningar som eleverna genomförde vittnar om att subtraktion som aritmetisk 

operation har generaliserats till fler talsortsområden.  

4.6 Sammanfattning jämförandeanalyser 

Det mönster som vuxit fram genom analysmodellens kvalitetshöjande index antyder att gapet 

mellan eleverna ökar. Det visar de två årskursjämförande analyserna, ett försprång i årskurs 1 

ser ut att ha ökat i årskurs 3.  
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     Analysmodellens mätetal kvalitetshöjande index har möjliggjort ovan jämförelser och fyller 

för det ändamålet sin funktion. Däremot är det oklart om mätetalet kan användas när uppgifter 

skiljer sig för mycket åt i det matematiska innehållet som exempelvis i talbilds- och 

problemlösningsuppgifterna. Därför presenteras ingen jämförande analys av de två uppgifterna.  

     Progression har kunnat urskiljas då uppgifternas svårighetsgrad har ökat samtidigt som 

uppfyllnadsgraden har bibehållits. Exempelvis var den genomsnittliga uppfyllnadsgraden 

100% för både årskurs 1 och 3 i uppgiften med de öppna utsagorna. Progression kan också 

urskiljas i erövringen symbolerna ”+/–/=” som matematikspecifika tankeredskap (Kinard & 

Kozulin 2012, s. 122). Eleverna i årkurs 3 har i högre grad approprierat symbolerna ”+/–/=” 

som matematikspecifika tankeredskap vilket blev tydligt då samtliga informanterna i årskurs 3 

läste de öppna utsagorna och fyllde tomrummet med ett ”vad” eller ”någonting”. Detta indikerar 

att progression har skett vad gäller avkodning och läsning av matematikens språk (Kinard & 

Kozulin, 2012 s. 121). 

5 Diskussion  

Undersökningen ställer sig kluven till hur man bedömer matematisk förmåga som i sin 

teoretiska och forskningsbaserade grund tagits fram för att beskriva syfte och målsättning med 

matematikundervisning, inte för att bli bedömd.  

     Kunskapskraven i matematik för årskurs 3 utgår från de matematiska förmågorna vilket är 

rimligt. Men eftersom förmågorna behöver ett matematiskt innehåll för att bli beskrivningsbara 

så borde kunskapskraven också ställas i relation till det matematiska innehållet. Samtidigt får 

inte heller det matematiska innehållet likställas med att vara matematisk förmåga. Kan 

kunskapskravet för förmågan att använda begrepp och samband mellan begrepp förtydligas på 

begreppsnivå? Exempelvis i termer av hur många olika aspekter av subtraktionsbegreppet som 

en elev behöver förstå för att klara lägsta godtagbara kunskapskrav. Om lägsta godtagbara krav 

är kunna subtrahera med förståelse att subtraktion är inversen av addition – ja då behöver eleven 

behärska uppgifter av typen öppna utsagor som i undersökningen. Eller är lägsta godtagbara 

krav att kunna subtrahera genom uppställning? Om man svarar ja på det sistnämnda så säger 

man indirekt att det räcker att kunna subtrahera med algoritmisk kunskap och förkunskaper i 

subtraktionstabeller. 

     Det centrala innehållet i kursplanen behöver kopplas tydligare till kunskapskraven. Hur detta 

skall gå till faller utanför undersökningens syfte. Däremot menar undersökningen att ett nytt 

bedömningssystem skulle gagna matematikundervisningen om kunskapskraven tydliggjordes. 
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Idag lämnar kunskapskraven det matematiska kunnandet som förmågorna beskriver alldeles för 

ensamt och naket. Och som uppsatsens titel antyder så menar undersökningen att 

kunskapskraven måste bli mer tydliggjorda och iklädas lämpliga kläder så att de matematiska 

förmågorna blir urskiljningsbara och synliga.  

6 Slutsatser och sammanfattning  

Syftet med undersökningen var att undersöka den matematiska förmågan att använda begrepp 

och samband mellan begrepp. Matematisk förmåga är komplext och låter sig inte enkelt 

beskrivas utan behöver kopplas samman med ett matematiskt innehåll för att synliggöras. 

Undersökningen synliggjorde matematisk förmåga genom subtraktionsbegreppet och dess 

aspekter. Subtraktionsbegreppet är i sig mångfacetterat och var därför lämplig som 

utgångspunkt. Studiens frågeställningar:  

1) Vilka kvalitativa skillnader kan urskiljas i elevernas sätt att lösa uppgifterna på? 

2) Sker progression i förståelsen för subtraktionsbegreppet och dess aspekter?   

Urskiljandet av de kvalitativa aspekterna har skett genom det teoretiska ramverket där 

internationell forskning har fått beskriva vad matematisk förmåga är och vad det innebär att 

kunna matematik. Jag syftar på danska KOM projektet och amerikanska Adding-It Up (Niss & 

Højgaard Jensen 2002; Kilpatrick, Swafford & Findell 2001). Kinard och Kozulin har genom 

sin modell för hur matematikundervisning bedrivs som stödjer ett fördjupat matematiskt 

tänkande bidragit med förståelse för hur kvalitativa skillnader kan synliggöras i elevernas 

framställningar. De har också bidragit med förståelse för att matematisk förmåga är föränderlig 

och ingen fast kunskap och att den även speglas av den aktuella kulturen. Det matematiska 

innehållet har strukturerats med stöd av Löwing och Karlsson och Kilborn och 

matematikterminologin har definierats av Kiselman och Mouwitz.  

     Undersökningen anser att frågeställning 1 har besvarats genom de årskursvisa analyserna. 

Kvalitetshöjande skillnader har bland annat kunnat knytas till matematikens symboler och som 

matematikspecifika tankeredskap (Kinard & Kozulin 2012, s. 117-120). De elevers 

framställningar som utmärkte sig kvalitativt visade att de i högre grad approprierat symbolerna 

”+/–/=” som matematikspecifika tankeredskap.  

     Undersökningen anser också att frågeställning 2 har besvarats genom de jämförande 

årskursanalyserna. Där progression bland annat kan knytas till erövringen av symbolerna ”+/–

/=” som matematikspecifika tankeredskap (Kinard & Kozulin 2012, s. 122). Samtliga 6 

informanter i årskurs 3 läste de öppna utsagorna med flyt och fyllde tomrummet med ett ”vad” 
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eller ”någonting”. Detta indikerar att progression har skett vad gäller avkodning och läsning av 

matematikens språk (Kinard & Kozulin, 2012 s. 121).” 

     Att subtrahera med förståelse är när det sker med förståelsen att subtraktion är inversen till 

addition (Kinard & Kozulin 2012, s. 128). Progression i denna förståelse är inte lika tydlig som 

approprieringen av symbolerna ”+/–/=”. Även fastän flera elever visat prov på att de kan 

subtrahera med förståelse så framkommer det i uppgiften med den öppna utsagan att förståelsen 

inte är förankrad. 4 av 6 elever kan inte lösa differensen då subtraktionsuppfattningen 

domineras av ta bort strategin vilket hindrar eleven att utveckla förståelsen för subtraktion som 

den inversa operationen av addition. 

     Avslutningsvis som vidare forskning vore det intressant att följa progression av unika 

elevers utveckling och skillnader i matematiskt kunnande. Ett annat uppslag är att undersöka 

om analysmodellen möjliggör diskussion av kvalitativa skillnader i elevers matematiska 

kunnande som kan bidra till en än mer reflekterande matematikundervisning. Där justeringar 

och anpassningar görs så att matematiska förmågor kan komma att fungera som kompass för 

undervisningen – inte matteboken, inte nationella proven eller Pisa resultaten heller för den 

delen.  
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8 Bilaga     (bilaga 1) 

 
Till förälder och vårdnadshavare   Oktober 2016 
 
Hej! 
 
Det här brevet går ut till dig som förälder och vårdnadshavare till en elev i klass X på skola Y. 
Det är en inbjudan att delta i en studie där syftet är att få mer kunskap om elevers 
matematiska förmåga.  
 
Studien är ett s.k. självständigt arbete inom ramen för lärarutbildningen vid Södertörns 
högskola och sker under vetenskaplig handledning av samma lärosäte. Jag som genomför 
studien heter Elsa Holmström. 
  
Studien planeras genomföras vecka 43 och 45. Det kommer innebära enskilda intervjuer med  
elever i klass XB samt observation av en lektion. Vid intervjun sker ljudinspelning och det är 
jag Elsa som intervjuar ert barn. Intervjumaterial kommer hanteras och förvaras konfidentiellt. 
All dokumentation, intervju- som observationsmaterial, kommer kodas så att det inte kan 
härledas till vare sig skola, specifik klass eller elev.  
 
Detta är en inbjudan till att delta i en vetenskaplig studie och deltagandet är frivilligt och kan 
därför avbrytas när som helst. Jag ber er fylla i och lämna in nedanstående del oavsett om ni 
samtycker till ert barns medverkan eller inte. Lämna in nedan del till klassens lärare senast 
fredag 21:a oktober.  
 
Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta oss via mejl. 
 
Vänliga hälsningar  
 
Natalia Karlsson    Elsa Holmström  
Docent/Lektor och handledare   Student 
natalia.karlsson@sh.se   elsaholmstrom@telia.se 
 
klipp här----------------------------------------------------------------------------------------- klipp här 
 
LÄMNA denna del till klassföreståndare senast fredag 21:a oktober. 
 

 Ja – barnet får delta i studien om elevers matematiska förmåga.  
 
 Nej – barnet får inte delta i studien om elevers matematiska förmåga. 
 

Barnets namn:     ……………………………………………………………………........................ 
Barnet går i klass:  …………………………………………………………………………………………… 
Vårdnadshavares underskrift/er: …………………………………………………………………………………. 
Namnförtydligande/n:  ……………………………………………………………………......................... 

mailto:natalia.karlsson@sh.se
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