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Sammanfattning 

Jag har studerat en Learning Study i syfte att studera innebörder av kritiska aspekter i olika skeenden i 

en Learning Study. Detta med utgångspunkt i följande forskarfrågor: Vilka kritiska aspekter 

identifieras under processen i Learning Study träffarna?, Hur realiseras de kritiska aspekterna under 

försökslektionerna?, Vilka identifierade kritiska aspekter, ges möjlighet att erfaras av eleverna under 

försökslektionerna och resultatet i eftertestet? 

Studien kan ses som en form av praxisnära forskning av kvalitativ karaktär och har sin grund i min roll 

som en av deltagarna i ett FoU-arbete i Learning Study anordnat av utbildningsförvaltningen i 

Stockholm i samarbete med Stockholms universitet.   

Studien har sin utgångspunkt i granskning av avhandlingar och forskningsartiklar som innehåller 

studier kring och inom området Learning Study. Resultatet visar på att förståelse i variationsteorin och 

dess kritiska aspekter i Learning Study cykelns olika skeenden har betydelse för elevernas utvecklande 

av lärande. 
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Förord 

Vårterminen 2010 väcktes mitt intresse för utveckling av ett arbetssätt där lärare planerar, utvärderar 

och utvecklar undervisningen tillsammans. Detta skedde i samband med mitt deltagande i en kurs i 

matematik på Stockholms universitet. En av de examinerande uppgifterna var att genomföra en mindre 

Lesson Study i grupp. 

Lesson Study är en undervisningsmodell som har sitt ursprung i den japanska skolan. Lärare planerar, 

genomför och utvärderar lektioner inom ett kunskapsområde. En lärare genomför lektionen och de 

övriga lärarna observerar. Lärarlaget möts efter lektionen och diskuterar sina observationer. Efter det 

sker en redigering av lektionen som sedan genomförs av en annan lärare (Stiegler & Hiebert, 1999). 

Höstterminen 2011 gavs än en gång möjlighet för mig att få prova på ett arbetssätt där lärare i lärarlag 

tillsammans arbetar kring att utveckla elevers lärande. Skolan där jag arbetar deltog under 

höstterminen i ett projekt kring Learning Study, där Stockholms universitet i samarbete med 

utbildningsförvaltningen i Stockholm genomför ett FoU-arbete. 
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Inledning 

Det senaste året har Learning Study figurerat i olika media som en modell för utveckling av 

undervisning och av elevers lärande. Ett av huvudsyftena i en Learning Study är att identifiera och 

planera för hur kritiska aspekter i ett lärandeobjekt kan göras tillgängliga för elever (Runesson, 2011; 

Kullberg 2011; Runesson and Mok, 2004).  

Följande är ett utdrag ur en Learning Study där ett lärarlag beskriver innebörden av kritiska aspekter: 

De kritiska aspekterna är vad det är vi behöver göra synligt för de här eleverna för att de ska lära sig 

det här vi vill. Det är det vi måste få med i vår lektion sedan. Vad är det för just de här eleverna, som 

tydligt behöver visas. För att de tydligt ska kunna se och lära sig det här. Vad är det de måste 

upptäcka? 

Learning Study kan beskrivas som en form av praxisnära grundforskning, där en teori om lärande (i 

detta fall variationsteorin) förenas med en praktik (i detta fall skolans praktik) (Marton, 2005). 

För det första syftar den till att få till stånd lärande, eller rättare sagt, möjliggöra lärande. Följaktligen 

kommer eleverna - förhoppningsvis - att lära sig. För det andra försöker de involvera lärarna att lära 

från forskning, litteratur, varandra, eleverna, och inte minst, från själva studien. För det tredje 

kommer forskarna att lära sig huruvida teorin fungerar. 

(ibid, s.44) 

Det handlar med andra ord om ett systematiskt försök att uppnå ett pedagogiskt mål och att lära från 

detta försök. Lärare försöker tillsammans med en forskare hitta lämpliga sätt att möjliggöra elevers 

utveckling av lärande i ett utvalt lärandeobjekt (Gustavsson, 2008; Marton & Pang, 2006). 

Learning Study kan relateras till intresset för att utveckla praxisnära forskning och skolutveckling.  

Den utbildningsvetenskapliga kommittén (UVK), som är en del av Vetenskapsrådet 2001, startade en 

särskild satsning på praxisnära forskning. Kommittén ville bredda forskning och forskarutbildning 

som bedrivs i anslutning till verksamheten, samt att engagera lärare och lärarutbildare i 

forskningsarbetet. I samband med denna satsning lyftes Learning Study fram som modell. Avsikten 

med satsningen var att den skulle bidra till en fördjupad förståelse och problematisering av de 

innehållsenliga aspekterna i den pedagogiska verksamheten. Projektet skulle mynna ut i en fördjupad 

förståelse av hur lärande organiseras, synliggöra lärprocesser på individ- och organisationsnivå och 

skapa intresse för hur kunskaper och färdigheter kommuniceras (Vetenskapsrådet, 2003).  
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Learning Study, lärandeobjekt och 

variationsteori 

Avsikten med den här delen av studien är att ge en teoretisk ingång kring Learning Study. Detta med 

utgångspunkt i lärandeobjektet med variationsteorin som teoretisk grund samt ge en översikt av 

tidigare forskning. Inledningsvis kan sägas att F Marton är den forskare som utvecklat idén om 

variationsteorin och Learning Study (Marton & Booth, 2000; Marton, 2005). I Sverige är U Runesson, 

A Wernberg, A Kullberg och M Holmqvist några av de ledande forskarna inom området ”Studier av 

Learning Studies”. Min text grundas i en granskning av avhandlingar och forskningsartiklar om och 

kring Learning Study. 

Lärandeobjekt i Learning Study 
Lärandeobjektet är den specifika förmåga i förhållande till ett innehåll, som läraren hoppas att 

eleverna skall utveckla och/eller förstå.  

(Wernberg 2009, s.15)  

Lärandeobjektet ska inte förväxlas med lärandemålet. Lärandemålet är något som i förväg är fastställt 

och generellt. Lärandeobjektet utvecklas däremot i samspel med en specifik elevgrupp under tiden för 

själva lärandet (ibid).  

Lärandeobjektet består av två huvudsakliga aspekter, det direkta och det indirekta lärandeobjektet.  

Det indirekta lärandeobjektet behandlar förmågans beskaffenhet och hur lärandet erfars och refererar 

till den förståelse, förmåga eller färdighet som den lärande strävar efter att utveckla. Det direkta 

objektet behandlar lärandets innehåll eller det fenomen som man vill utveckla och som handlingarna 

utförs på.   

 (Wernberg efter Marton & Booth 1997; Marton et al, 2004, s.52) 

De två aspekterna kan i praktiken aldrig existera utan varandra. Det indirekta lärandeobjektet avser 

den förmåga man vill att eleverna ska utveckla för att kunna hantera/förstå det direkta lärandeobjektet 

(Marton & Booth, 2000; Marton & Tsui, 2004). De två aspekternas olika betydelse för eleven (den 

lärande) och läraren kan beskrivas enligt följande: 

 Fokus för den lärande är det direkta lärandeobjektet, medan lärarens uppgift är fokusera såväl det 

som den lärande försöker lära sig som hur denne går till väga i sina försök att förstå. 

(Gustavsson 2008, s.22)  

Lärandeobjektet i en Learning Study cykel diskuteras vanligtvis utifrån tre begrepp:  

 Det intentionella lärandeobjektet – vilket avser det objekt som läraren har för avsikt att eleverna 

ska erfara och därmed utveckla lärande inom under lektionen. 

 Det iscensatta lärandeobjektet - beskriver vad som faktiskt sker i klassrummet och är det som 

forskaren och/eller lärarlaget sedan analyserar. Denna analys utgår från hur det i lektionen skapades 

ett mönster av variation och invarians som möjliggjorde utveckling av elevernas förståelse i det 

utvalda lärandeobjektet (Wernberg 2009). 
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 Det erfarna (levda) lärandeobjektet beskriver vad det är för lärande eleverna utvecklat i det utvalda 

lärandeobjektet. Detta beskrivs först när resultatet i studien har analyserats. (Wernberg, 2009; 

Holmqvist 2006; Marton, Runesson & Tsui, 2004). 

De kritiska aspekterna och lärandeobjektet 

Ett av huvudsyftena i en Learning Study är, som jag tidigare nämnt, att identifiera och planera för hur 

kritiska aspekter i ett utvalt lärandeobjektet kan göras tillgängliga för elever under en lektion. Marton 

och Tsui (2004) belyser betydelsen av hur ett specifikt ämnesinnehåll (lärandeobjekt) behandlas i en 

lektion och hur detta i sin tur möjliggör för elever att utveckla lärande. Utifrån detta resonemang 

argumenterar Wernberg (2009) för betydelsen av lärarens förmåga att strukturera lektionsinnehållet 

kring ett lärandeobjekt för att ge eleverna möjlighet att urskilja kritiska aspekter. Detta i sin tur, menar 

Wernberg (ibid), blir avgörande för om den lärande förstår innehållet (i lärandeobjektet) eller inte.  

I en Learning Study studeras förståelsen av avsiktligt lärande i relation till det eller de sätt som 

läraren under en lektion möjliggör för eleverna att urskilja kritiska aspekter i lärandeobjektet. 

(ibid, s.18-19) 

Runesson (2011), Kullberg (2011), Runesson and Mok (2004) poängterar att det inte handlar om att 

undersöka kritiska villkor för lärande på en allmän nivå, inte heller om undervisningens ramar, 

organisation eller på metoder i allmänhet. Det handlar om lärarens förmåga att fokusera på vad det är 

för kunnande, förmågor och förhållningssätt man vill att eleverna ska utveckla. Kullberg (2010) är 

inne på liknande resonemang och belyser risken med att kritiska aspekter lätt kan förväxlas med 

elevers lärsvårigheter. En undersökning av elevers lärsvårigheter kan visserligen, enligt Kullberg, vara 

till hjälp vid identifiering av kritiska aspekter. Själva identifieringen av kritiska aspekter innebär dock 

att hitta det som är avgörande för den aktuella elevgruppen, för att den ska kunna utveckla 

förståelse/lärande i ett specifikt lärandeobjekt. (ibid). Vidare beskrivs det som att ge eleverna 

möjlighet att utveckla förmågan att urskilja och erfara lärandeobjekt på ett speciellt sätt.  

Följande frågeställningar beskrivs av Kullberg (2010) som nycklar till att upptäcka och använda 

kritiska aspekter i utvecklandet av elevers lärande: 

 Vilka förmågor skall utvecklas? 

 Vad innebär det att kunna detta? 

 Vad är det man måste förstå/få syn på då? 

 Vilka aspekter av innehållet kan vara kritiska för elevernas förståelse? 

 Hur kan man göra det möjligt för eleverna att urskilja aspekterna? 

 

Wernberg (2009) resonerar utifrån studier av Runesson och Kullberg hur olika möjligheter för elevers 

lärande öppnas upp beroende på vilka kritiska aspekter i lärandeobjektet som läraren ger eleverna 

möjlighet att urskilja genom variation. Det är när eleverna ges möjlighet att erfara och/eller urskilja de 

kritiska aspekterna, som det skapas möjligheter till lärande (Runesson, 2011). För att eleverna ska 

uppfatta helheten krävs att eleven behärskar förmågan att urskilja olika aspekter samtidigt som dessa 

aspekter finns i elevens medvetande. Denna förmåga innebär att kunna koppla det urskilda till tidigare 

erfarenheter och kunskaper (Marton, Runesson & Tsui, 2004). 

Identifiering av kritiska aspekter sker såväl före undervisningen, under undervisningen och efter 

undervisningen. Det är själva identifieringen av de kritiska aspekterna som är resultatet av en Learning 
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Study och som kan dokumenteras och kommuniceras till andra (Runesson, 2011).  Kullberg (ibid) har 

skapat en mall för dokumentation av resultatet från en genomförd Learning Study (se bilaga 1).  

Tidigare studier med fokus på kritiska aspekter  

Här nedan lyfts tema från A Wernberg, A Kullberg och M Holmqvist fram. Gemensamt för dessa är 

deras fokus på kritiska aspekter.   

Wernberg (2009) har i sin studie studerat det intentionella, det iscensatta och det erfarna 

lärandeobjektet under tre Learning Studies. Wernberg (ibid) pekar på att resultatet i hennes studie kan 

härledas till skillnaden i hur variationsmönstret belyses under de två lektionerna. I lektion 1 och 2 

uteblir de inplanerade mönster av variation. Därmed erbjuds enligt Wernberg, inte eleverna möjlighet 

att urskilja de kritiska aspekterna i det utvalda lärandeobjektet. Wernberg gör följande slutsats:  

Invarians av de kritiska aspekterna av lärandeobjektet visade sig vara en nödvändig förutsättning för 

att utveckla förmågan att erfara lärandeobjektet på ett kraftfullare sätt.  

(ibid, s.114) 

I förhållande till detta drar Wernberg (ibid) slutsatsen, att elever som ges möjlighet att urskilja kritiska 

aspekter under en lektion också ges möjlighet att erfara dem. Detta leder i sin tur till en ökad möjlighet 

för eleverna att hantera och förstå det utvalda lärandeobjektet.   

Utifrån ovanstående resonemang belyser Wernberg (ibid) betydelsen av lärarens förmåga att skapa ett 

mönster av variation i synliggörandet av kritiska aspekter. Variationsmönstret hjälper eleverna att få 

syn på lärandeobjektet ur nya perspektiv. Wernberg (ibid) påpekar dock, utifrån Lo (2005) och 

Runesson (2005), att det inte är självklart att elever som givits möjlighet till urskiljning av kritiska 

aspekter under en lektion utvecklar lärande. Kullberg (2010) är inne på samma resonemang och 

påpekar att faktorer, som t.ex. inlärningssvårigheter eller elevers brist på fokus kan påverka elevers 

möjligheter att utveckla lärande. 

Holmqvist (2010) undersökte lärarnas lärande i en Learning Study vilken sträckte sig över tre 

terminer. Syftet var att beskriva hur lärarna förändrar sin planering och sina instruktioner i 

undervisningen allteftersom deras förtrogenhet med variationsteorin ökar. Holmqvist (ibid) såg 

framförallt en utveckling av lärarnas förmåga att analysera de kritiska aspekterna i ett lärandeobjekt. 

Lärarnas progression i förståelsen kring variationsteorin och deras medvetenhet om betydelsen av de 

kritiska aspekterna uppfattade även Kullberg (2010) i sin studie. Såväl Holmqvist (2010) som 

Kullberg (2010) upptäckte hur lärarna blev allt skickligare på att hitta avgörande skillnader i hur de 

kritiska aspekterna synliggjordes under lektionerna. Detta ledde i sin tur till en ökande utveckling av 

elevernas lärande. Holmqvist (ibid) gör bedömningen att det finns ett samband mellan elevernas 

förbättrade resultat och lärarnas förbättrade förmåga i att belysa kritiska aspekter.  

Betydelsen av lärarnas förtrogenhet i variationsteorin kan även urskiljas i Kullbergs (2010) studie. 

Studien är baserad på två Learning Studies i matematik och fokuserar på betydelsen av kritiska 

aspekter. Lärarna som medverkar i Kullbergs (ibid) studie är, precis som lärarna i Holmqvists (2010) 

studie, sedan tidigare förtrogna med variationsteorin och Learning Study som modell. Lärargruppen i 

Kullbergs studie genomgår inte en hel Learning Study cykel. Utgångspunkten i planerandet av 

undervisningen är kritiska aspekter från en tidigare genomförd Learning Study. Kullberg (ibid) 

undersöker bl. a. följande: 

 hur identifierade kritiska aspekter i en Learning Study kan kommuniceras till andra lärare  

 hur lärare kan använda sig av tidigare identifierade kritiska aspekter i sin undervisning 

 vilken betydelse tidigare identifierade kritiska aspekter, har för ”nya” elevers lärande i matematik 
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Studiens resultat på eftertestet visar enligt Kullberg på att det finns ett samband mellan hur elever ges 

möjlighet att erfara kritiska aspekter under en lektion och vad eleverna faktiskt lär sig. Det var när de 

kritiska aspekterna tillämpades under lektionen, som man såg effekter på elevernas utveckling av 

lärande. Kullberg poängterar dock att det inte är tillräckligt att nämna de kritiska aspekterna för 

eleverna under lektionen för att lärande ska ske. Eleverna måste dessutom ges möjlighet att urskilja 

dem genom mönster av variation.  

Kullberg (ibid) gör också bedömningen, att det är av vikt att eleverna ges möjlighet att erfara de 

kritiska aspekterna samtidigt. Denna bedömning gör Kullberg utifrån de olika resultaten på eftertestet 

efter lektion 1 och lektion 2. De elever som deltagit i lektion 1 där endast en kritisk aspekt var möjlig 

att erfara, visade en mycket liten kunskapsutveckling. De elever som deltog i lektion 2 där det gavs 

möjlighet att erfara samtliga kritiska aspekter visade en större kunskapsutveckling.  

Utifrån resultaten i studien gör Kullberg (ibid) bedömningen, i enlighet med Holmqvist (2010), att det 

kan vara en tillgång att använda sig av andras identifierade kritiska aspekter när en lektion planeras. 

Dock poängterar Kullberg vikten av att utgångspunkten i planeringen och genomförandet av lektionen  

ska vara den aktuella elevgruppen förståelse.  

Variationsteorin med fokus på lärandeobjekt 

Variationsteorin är en teori under utveckling och är i dagsläget den teori som används i Learning 

Study. Den har sina rötter i den fenomenografiska forskningstraditionen och har vuxit fram ur 30 års 

omfattande forskning om lärande (Marton, 2005). Fenomenografin beskrivs som ett sätt, en ambition, 

en möjlighet att identifiera, formulera och hantera vissa typer av forskningsfrågor. En specialisering 

som framförallt uppmärksammar frågor som är relevanta för lärande och förståelse i en pedagogisk 

miljö (Marton & Booth, 2000).  

Marton och Booth (2000, s.54) beskriver lärandet som ett ”erfarande av lärande, eller lärande som att 

få förmågan att erfara världen på ett eller annat sätt”, detta i betydelsen av att lärande omfattar ”ett sätt 

att ta itu med lärandet och ett föremål för lärandet”. 

What the variation framework does is point to what to look for, the critical features, and the pattern of 

variation and invariance. It also points to the best source of insight into what is critical and what is 

necessary: the learners themselves. 

(Marton & Pang 2006, s.217) 

Variationsteorin är en allmän teori om lärande. Den beskriver villkor för lärande utan att specificera 

innehållet som ska behandlas för att möjliggöra lärandet. Det handlar snarare om ”en begreppsapparat 

som gör det möjligt att förstå varför samma sak kan förstås och uppfattas på olika sätt” (Runesson 

2010 efter Marton & Tsui, 2004).  

Marton (2005) har hittills systematiserat följande fyra variations/invariationsmönster: 

Generalisering – Det invarianta i detta mönster är ett begrepp, en problemlösningsmetod osv. 

Variationen är olika instanser av begreppet, t.ex. 5 hästar, 5 persikor, 5 tallrikar. När det handlar om 

problemlösningsmetod handlar det om att ta upp olika fall/uppgifter där en och samma 

problemlösningsmetod kan tillämpas. Det invarianta fokuseras och tanken är att särskilja det som är ett 

kritiskt drag hos begreppet eller i problemlösningsmetoden från icke relevanta drag. 

Separation - En eller flera aspekter separeras. Detta sker genom att en aspekt varieras medan en annan 

förblir invariant, t.ex. att man jämför 2 hästar med 3 hästar och 4 hästar. När det handlar om 
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problemlösning krävs att läraren visar på fler än ett sätt att lösa samma problem. Detta för att eleverna 

ska förstå tanken bakom en problemlösningsmetod och kunna separera problemlösningsmetoden från 

problemtypen.  

Kontrast – Olika aspekter av vissa instanser eller ett visst värde fokuseras istället för att fokusera på 

variationsdimensionen. För att förstå vad en triangel är måste eleven också uppleva vad en triangel 

inte är. Med andra ord behöver en triangel ställas i kontrast med t.ex. en kvadrat. Vid problemlösning 

fokuseras en särskild metod för att lösa en viss typ av problem. Wernberg (2009)  beskriver 

kontrastering enligt följande: 

För att möjliggöra urskiljning av en viss dimension av variation, behöver den lärande erfara variation 

i denna aspekt. Detta mönster av variation skapas genom mönster av variation av samma aspekt. För 

att erfara något, måste man också erfara vad något inte är. 

(s.30) 

Fusion – När det finns flera kritiska aspekter måste eleverna uppleva dem samtidigt. Först separerar 

man aspekterna åt och sedan sammanför man dem. Detta handlar om en samtidig variation av de 

dimensioner av variation som motsvarar de kritiska dragen. Wernberg ger följande exempel: 

Ett exempel på detta är att för att kunna omvandla ett tusental, tre hundratal, fyra tiotal och två ental 

till talet 1342 krävs både att man förstår de separata delarna i positionssystemet samtidigt som man 

klarar att göra en fusion från delarna till helheten (1342). 

(s. 31) 

Variationsteori som redskap för undervisning  

I förhållande till undervisning ser Marton (2005) variationsteorin som en teori om lärande som hjälper 

den lärande att fortsättningsvis hantera även nya och okända situationer.  

I undervisningen måste läraren hitta de mönster av variation som är nödvändiga för att eleven ska 

kunna urskilja det som varierar. Detta möjliggör för eleven att utveckla den specifika förmåga läraren 

avser ska utvecklas (Marton, Runesson & Tsui, 2004). 

Det som är nödvändigt att urskilja måste sättas i relation till den lärandes tidigare erfarenheter och 

förståelse samt till beskaffenheten i det kunnande som avses ska utvecklas  

(Runesson 2011, s.10)  

I vidare mening måste läraren finna ”de pedagogiskt kritiska aspekterna i sätten att erfara någonting, 

aspekterna som skall uppmuntras, och sedan bör läraren framkalla en variation i dessa vanligtvis 

självklara aspekter” (Marton & Booth 2000, s.231). 

It is important to develop the capability for professional seeing, that is, seeing situations in terms of 

features that are generally critical within one´s professional field. But it is equally important to be 

able to discern other features that are not critical in a general sense, but that may be critical in a 

specific case. Not only do you need to discern features that have proved to be essential in the past, but 

you must be able to discern new features when they are critical. 

(Marton, Runesson & Tsui 2004, s.11) 
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Studiens syfte och frågeställning 

Studien har sin bakgrund i intresset för Learning Study som modell för utveckling av undervisning 

som kan generera eller möjliggöra utveckling av elevernas lärande. Ett av huvudsyftena i en Learning 

Study är som jag tidigare nämnt att identifiera och planera för hur kritiska aspekter i ett lärandeobjekt 

kan göras tillgängliga för eleverna. Betydelsen av att kunna identifiera kritiska aspekter i 

lärandeobjektet har visat sig vara av stor betydelse i tidigare forskning. Detta eftersom de kritiska 

aspekterna tydliggör vad som bör fokuseras i undervisningen för att skapa goda lärandemöjligheter. 

Min granskning av tidigare studier, avhandlingar och forskningsartiklar visar sammanfattningsvis att 

Learning Study cykeln inrymmer kritiska aspekter i flera dimensioner. De kritiska aspekterna berör 

såväl det intentionella, det iscensatta samt det erfarna lärandeobjektet. Med andra ord både lärarnas 

arbete inför en planering av en Learning Study, utformningen av undervisningen, vad eleverna getts 

möjlighet att erfara under en lektion samt vad för lärande eleverna har utvecklat. Forskningen pekar 

också mot att studier som ökar förståelsen för vad kritiska aspekter kan innebära i olika skeden kan 

vara ett angeläget område. 

Mot denna bakgrund är mitt syfte i den här studien att studera innebörder av kritiska aspekter i olika 

skeenden i en Learning Study. Följande forskningsfrågor fokuseras:  

 Vilka kritiska aspekter identifieras under processen i Learning Study träffarna? 

 Hur realiseras de kritiska aspekterna under försökslektionerna? 

 Vilka identifierade kritiska aspekter, ges möjlighet att erfaras av eleverna under försökslektionerna 

och resultatet i eftertestet? 
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Metod 

Studien har sin utgångspunkt, som tidigare nämnts, i granskning av avhandlingar och 

forskningsartiklar som innehåller studier kring och inom området Learning Study. En del av 

granskningen har fokuserat på den forskningsmetodisk inriktning inom traditionen som rör studier 

kring Learning Study. Centrala begrepp kring forskningsmetoden är utifrån A Wernberg, L 

Gustafsson, A Kullberg och M Holmqvist: praxisnära forskning (Gustafsson 2008; Wernberg 2009), 

Learning Study som metod/modell (Gustafsson 2008; Wernberg 2009; Kullberg 2010), variationsteori 

som teoretisk utgångspunkt/ramverk (Gustafsson 2008; Wernberg 2009; Kullberg 2010), Holmqvist 

2010), kvalitativ karaktär/analys (Wernberg 2009; Holmqvist 2010). Studien har denna 

forskningsmetodiska inriktning som utgångspunkt.  

Studien kan ses som en form av praxisnära forskning. Den har sin grund i min roll som en av 

deltagarna i ett FoU-arbete i Learning Study anordnat av utbildningsförvaltningen i Stockholm i 

samarbete med Stockholms universitet. Studien har genererat datamaterial i olika former. 

Learning Study-projektet som ligger till grund för 

uppsatsen 

För att ge en överblick över den Learning Study jag deltagit i och studerat presenteras i nedanstående 

uppställning de olika stegen, som Wernberg (2009) beskriver som vanligtvis förekommande i en 

Learning Study. Därefter beskrivs uppgifter kring deltagarna i Learning Study gruppen. 

Learning Studien är genomförd i två stycken årskurs 3 på samma skola. Anledningen till detta val är 

att två av deltagarna i studien arbetar i dessa klasser. De ordinarie lärarna har ej genomfört lektionerna 

i sina respektive klasser. 

Steg 1 – Learning Study träff 1: Studien hade sin början redan under vårterminen då övriga i lärarlaget 

träffades, jag deltog inte. Vid det här tillfället bestämdes utifrån lärarnas tidigare erfarenheter, att 

lärandeobjektet skulle handla om subtraktion. Höstens första träff som är själva avstampet i den 

gemensamma studien, inleds med att handledaren beskriver ramarna för projektet och redogör för de 

olika momenten i en Learning Study cykel. Lärarlaget gör en gemensam analys av lärandeobjektet och 

dess förmodade kritiska aspekter. 

Steg 2-3 – Learning Study träff 2-4: Handledaren relaterar lärandeobjektet till tidigare ämnesdidaktisk 

forskning. De som i nuläget framstår som kritiska aspekter belyses. 

Steg 4 – Försökslektion 1: Lärare 3 genomför försökslektion 1 i en årskurs 3.  

Steg 5 – Gemensam analys av lektion 1. Lärarlaget analyserar lektionen i förhållande till resultat på 

eftertest och utifrån lektionsinnehållets relevans i förhållande till lärandeobjektet och dess kritiska 

aspekter. Nya kritiska aspekter upptäcks.  

Steg 6 – Planering av försökslektion 2: Försökslektion 2 planeras utifrån gamla och nya kritiska 

aspekter.  

Steg 7 – Genomförande av lektion 2: Lärare 2 genomför försökslektion 2 i en årskurs tre. 
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Steg 8 – Gemensam analys av lektion 2: Lärarlaget analyserar lektionen i förhållande till resultatet på 

eftertestet och utifrån lektionsinnehållets relevans i förhållande till lärandeobjektet och dess kritiska 

aspekter.  

Lärarlaget som deltagit i studien består av: 

 En lärare som agerar projektledare och är handledare för den gemensamma studien. Läraren går 

under den gemensamma studiens gång en kompetensutbildning i Learning Study på avancerad nivå 

på Stockholms universitet.  

 En lärare i årskurs 2 som jag har valt att kalla Lärare 2. 

 En lärare i årskurs 3-4 som jag har valt att kalla Lärare 3.  

 Jag själv är med i VAL-projektet och ämnar erhålla en lärarexamen i de tidigare åren med 

inriktning matematik. Jag har valt att kalla mig jag i uppsatsen. 

 

En intressant aspekt i studien är att handledaren för projektet inte är en forskare. Detta fenomen är inte 

vanligt förekommande i tidigare forskning kring Learning Study. Handledaren går, som jag tidigare 

nämnt, samtidigt med den gemensamma studien en kompetensutbildning i Learning Study. 

Handledaren får regelbundet egen handledning tillsammans med övriga utvecklingslärare/LS-

handledare och deltar i en seminarieserie inom FoU-arbetet.  

Tillvägagångssätt  

Jag har, som tidigare nämnts, studerat ett lärarlags arbete kring kritiska aspekter i olika skeenden i en 

Learning Study.  

Som hjälpmedel har använts ljudinspelningar, videoinspelningar, anteckningar och observationer av 

första ordningen under själva försökslektionerna. Vidare har material gällande planeringar av 

försökslektioner, för- och eftertest och elevsvar använts. 

Materialet som samlats in från Learning Study-projektet omfattar följande: 

 ljudinspelningar från sju Learning Study träffar 

 transkriptioner från ljudinspelningar från sju Learning Study träffar  

 videoinspelningar från de två försökslektionerna 

 anteckningar och observationer av första ordningen under de två försökslektionerna 

 lektionsplanering från de två försökslektionerna 

 förtest och eftertest från de två försökslektionerna 

 elevsvar från för- och eftertest 

 

Studien är av kvalitativ karaktär. Depoy och Gitlin (1999) beskriver att syftet med forskning av 

kvalitativ karaktär rör sig om att förstå hur innebörder, erfarenheter och fenomen utvecklas i naturliga 

situationer. Wernberg (2009) beskriver det som att en forskare tillsammans med lärare närmar sig en 

autentisk situation. Syftet med en kvalitativ inriktad forskning är, utifrån Wernbergs beskrivning, att 

synliggöra vad som sker i det som sker. Vidare beskriver hon det som en möjlighet till förståelse och 

förklaring till vad som sker när lärare tillsammans planerar, genomför och analyserar lektioner. Vidare 

beskriver DePoy och Gitlin (1999) hur den kvalitativa forskningen fokuseras på en tolkning och 

förståelse av insamlad information. Ambitionen med studien är att utifrån beskrivning och analyser av 

det insamlade datamaterialet, i enlighet med Wernberg, synliggöra vad det är som egentligen sker i det 

som sker i den Learning Study jag studerar. 
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Variationsteorin har använts som referensram i analyserna och som ett hjälpmedel i analyserna av hur 

kritiska aspekter hanteras i studien och vilken inverkan hanteringen får för elevernas möjligheter att 

utveckla lärande. Marton och Tsui (2004) poängterar att variationsteorin i sig inte säger något om hur 

ett visst innehåll ska behandlas för att möjliggöra lärande. Vad teorin gör är att tillhandhålla en 

begreppsapparat som gör det möjligt att förstå varför samma sak kan förstås och uppfattas på olika 

sätt. Jag har löpande under studiens gång läst forskningsartiklar, artiklar och avhandlingar som 

behandlar variationsteorin i Learning Studies med fokus på kritiska aspekter för att få en ökad 

förståelse. 

Teorin avgör de innehållsliga delarna i hur problemställningen preciseras i frågor. Teorin hjälper oss 

att precisera vad vi egentligen menar med den generella problemformuleringen.  

(Bjereld, Demker och Hinnfors 2009, s.111) 

Samtliga Learning Study träffar i lärarlaget i studien förutom den första, har spelats in och därefter 

lyssnats igenom. Det inspelade materialet har transkriberats och utifrån transkriberingen har jag 

plockat ut det stoff jag anser vara relevant utifrån studiens forskningsansats. Transkriberingen kan 

kategoriseras till vad Gustafsson (2008) efter Linell (1994) benämner som bastranskribering, detta i 

det avseendet att den i möjligaste mån är ordagrant utskriven dock utan kroppspråk, gester, intonation, 

taltempo och kortare pauser.  

Kvalitén på ljud- och videoinspelningarna från de två försökslektionerna har i viss mån varit dåliga. 

Det har funnits olika orsaker till detta som t.ex. att en pojke som satt nära videokameran slog med en 

penna i bordet. Det har också just i videoinspelningarna varit svårt att urskilja diskussioner elever 

emellan och mellan lärare och elever. De telefoner som användes vid ljudinspelningarna har varit för 

få för att kunna spela in samtliga diskussioner.  

Transkriberingarna har granskats och analyserats åtskilliga gånger. Vid flertalet tillfällen har stoff från 

tidigare gjort urval plockats ut, detta med fokusering på sekvenser som varit relevanta för studiens 

forskningsfrågor. Intentionen har varit att synliggöra studiens syfte och forskarfrågor för läsaren. Det 

övriga insamlade datamaterialet har också granskats och analyserat utifrån samma preferenser. 

Samtliga analyser har haft sin utgångspunkt i min växande förståelse i variationsteorin. Analyserna har 

också genomförts med intentionen att belysa relevansen av de kritiska aspekterna i ett utvalt 

lärandeobjekt. Lärarlaget som deltagit i studien har tillsammans sett och analyserat delar av 

videoinspelningarna från försökslektionerna. Lärarlaget har också gemensamt analyserat för- och 

eftertesten. Detta har i viss mån hjälpt mig i mina analyser. 

Analysen är relaterad till de olika stegen eller skeenden i Learning Study cykeln på följande sätt: 

Steg 1-3 – Lärarlagets arbete före försökslektion. Beskrivning och analys av transkriptioner byggda på 

ljudinspelningar från lärarlagsmötena med fokus på kritiska aspekter.  

Steg 4 – Försökslektion 1. Beskrivning och analys av transkriptioner byggda på videoinspelningar och 

observationer från försökslektionen med fokus på forskarfrågan: Hur realiseras de identifierade 

kritiska aspekterna under försökslektionerna? 

Steg 5 – Lärarlagets gemensamma analys av lektion 1. Beskrivning och analys byggd på 

transkriptioner av ljudinspelningar från lärarlagsmötet med fokus på forskarfrågan; Vilka identifierade 

kritiska aspekter ges möjlighet att erfaras av eleverna under försökslektionerna och resultatet i 

eftertestet?  
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Steg 6 – Lärarlagets planering av försökslektion 2: Analys av transkriptioner byggd på 

ljudinspelningar från lärarlagsmötet med fokus på hur lärarlaget fokuserar på frågan: Hur ska 

elevernas lärande i förhållande till respektive kritisk aspekt möjliggöras under lektionen?  

Steg 7 - Försökslektion 2: Beskrivning och analys av transkriptioner byggd på videoinspelningar och 

observationer: Fokus är på hur de identifierade kritiska aspekterna realiseras under försökslektionerna. 

Steg 8 – Lärarlagets gemensamma analys av lektion 2. Beskrivning och analys byggd på 

transkriptioner med fokus på forskarfrågan; Vilka identifierade kritiska aspekter, ges möjlighet att 

erfaras av eleverna under försökslektionerna och resultatet i eftertestet? 

Trovärdighet 

Jag har som tidigare nämnts använt mig av ljudinspelningar samt videoinspelningar från 

försökslektioner och stödanteckningar från försökslektioner samt Learning Study träffar. Dessa 

hjälpmedel har möjliggjort upprepad granskning och analysering av diskussioner och lektioner. Denna 

form av triangulering bedömer jag ha stärkt studiens noggrannhet och tillförlitlighet. 

Triangulering av datainsamling står för användandet av mer än en strategi för att samla in 

data kring ett och samma fenomen. 

(DePoy & Gitlin 1999, s.275) 

Studiens reliabilitet stärks av den gemensamma analysen av videomaterial från försökslektioner vari 

flera utbildade lärare deltagit. Detta har inneburit att samtliga deltagare har sett samma sak och 

gemensamt kommit fram till slutsatser. 

Ambitionen i studiens resultatredovisning har varit att i möjligaste mån beskriva skeenden i lärarlagets 

resonemang kring de kritiska aspekterna, vilka och hur de kritiska aspekterna realiserats under 

lektionerna samt dess betydelse för resultat på eftertestet. Detta har gjorts med intentionen att ge 

läsaren en möjlighet att själv kunna göra sin bedömning av resultatet (Kvale, 1997).  

Wernberg (2009) beskriver utifrån Hammerslay och Atkinson (1995) ett antal fördelar och nackdelar 

utifrån perspektivet att forskare och lärare känner varandra. I studien känner jag samtliga deltagare väl. 

Med utgångspunkt i Wernbergs beskrivning av fördelar och nackdelar gör jag följande bedömning: 

Fördelen i studien innebär att vi (jag och övriga deltagare) kan agera avspänt och ha ett väl fungerande 

samarbete. Nackdelen framträder i min förmåga att kunna se kritiskt på det som sker i Learning 

Studien och risken för ett förgivet tagande i mina tolkningar. DePoy & Gitlin (1999) talar om hur 

forskaren (i detta fall jag) studerar den aktuella situationen både som insidern som deltar i skeendet 

och som den observerande outsidern. Det har i vissa avseende varit svårt att veta på vilket sätt jag ska 

förhålla mig i studien. Det har under studiens gång varit betydelsefullt att särskilja de två rollerna. 

Först genom att under träffarna vara en aktiv deltagare i lärarlaget för att i nästa skede under analysen 

ha ett utifrånperspektiv. Detta för att som DePoy och Gitlin (ibid) betecknar det, bli den observerande 

outsidern. 

Det har haft betydelse för processen i den gemensamma Learning Studien att jag varit såväl en 

deltagare som en som studerat studien. Tidigare har det tagits upp att övriga deltagare (handledaren 

inkluderad) inte var bekanta med variationsteorin sedan tidigare. Under hela studien har jag granskat 

avhandlingar, tidigare studier, forskningsartiklar och artiklar. Min ökade förståelse kring 

variationsteorin och dess kritiska aspekter har i viss mån inneburit att jag kunnat stödja handledaren 

under Learning Study-träffarna. Detta har skett framförallt i situationer där lärarlaget försökt att 



13 

 

fokusera kring de kritiska aspekterna ur ett variationsteoretiskt perspektiv. Min roll som studerande 

har också medfört att jag under Learning Study träffarna kunnat referera till tidigare studier och deras 

resultat.  

Aspekten att jag under Learning Study cykeln gång transkriberat ljudinspelningarna från våra träffar 

har haft betydelse för processen. Detta har medfört att jag har kunnat göra återkopplingar till tidigare 

resonemang och utifrån dem föra resonemanget vidare eller in på ett djupare plan. 

Etiska övervägande 

I vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) konkretiseras det grundläggande 

individskyddskravet i fyra allmänna huvudkrav; informationskravet, samtyckekravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Eleverna som deltar i projektet har informerats muntligt av respektive lärare om vad som gäller för 

deras deltagande i studien. Lärarna har beskrivit att det är vi lärare som ska bli bättre på att möjliggöra 

lärande för eleverna. 

Genom ett utskick till föräldrarna (se bilaga 2) där den gemensamma studien och dess syfte beskrivits, 

har föräldrarna fått ge sitt samtycke till att den enskilde eleven fått filmas.  

Ingen kommer att namnges med sitt verkliga namn i studien. Avsikten med detta är att det inte skall gå 

att identifiera de olika deltagarna för utomstående. 

P. g. a. att deltagarna i studien är mina arbetskamrater har jag noga beaktat att inte någon enskild lärare 

ska känna sig kränkt i analyserna av försökslektionerna. Därför vill jag tydliggöra att respektive 

försökslektion är hela lärarlagets gemensamma ansvar.  
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Resultat 

Resultatredovisningen följer de tidigare refererade stegen i och analysen av Learning Study på 

följande sätt: 

Steg 1-3 - Lärarlagets arbete före försökslektion 1.  

Steg 4 - Försökslektion 1.  

Steg 5 - Lärarlagets gemensamma analys av lektion 1. 

Steg 6 - Lärarlagets planering av försökslektion 2.  

Steg 7 - Försökslektion 2.  

Steg 8 - Lärarlagets gemensamma analys av lektion 2. 

De olika mötena i lärarlaget belyses enligt följande: inledning, citat ur resonemang med fokus som rör 

förmodade kritiska aspekter, lärsvårigheter och allmänna aspekter, vissa kommentarer och/eller 

sammanfattningar. När, vad som för lärarlaget framstår som kritiska aspekter, dyker upp i 

utdrag/sammanfattningar/citat, har jag valt att markera dessa med understruken text. Detta har gjorts 

för att uppmärksamma läsaren på när och hur resonemang förs kring de kritiska aspekterna.  

Resultatredovisningen innehåller utdrag ur resonemang och är omfattande. I avsnittet Sammanfattande 

analys sammanfattar jag resultatet från den. Detta ger läsaren möjlighet att välja huruvida den vill 

skapa sig en övergripande eller djupare förståelse kring resultatet. Läsaren ges också möjlighet till att 

få vissa resonemang/avsnitt i Learning Study cykeln mer tydligt presenterade. Detta genom att läsa 

berörda avsnitt i resultatredovisningen. 

Beskrivningar av de olika beräkningsstrategierna i subtraktion, som omnämns i resultatredovisningen, 

har jag valt att sätta som bilaga 3. Detta för att ge läsaren möjlighet att vid intresse skapa en förståelse 

kring de olika beräkningsstrategierna.  

Jag använder förkortningarna H - Handledare, L2 - Lärare 2, L3 - Lärare 3. Jag själv skriver jag ut som 

jag. Eleverna har jag angivit som Elev 1, Elev 2 osv. 

Steg 1-3 – före genomförande av försökslektion 1 

Learning Study träff 1 – lärandeobjektet 

Under Learning Study träff 1 har jag endast fört anteckningar, därför skiljer sig denna sammanfattning 

från de övriga. Här urskiljer lärarlaget det som i det här skedet framstår som kritiska aspekter i det 

intentionella lärandeobjektet. Lärarlaget utgår från generella svårigheter i subtraktionsberäkningar.  
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Handledaren går igenom hur en Learning Study cykel ser ut, visualiserar lärandeobjekt i form av en 

triangel (se nedan) och gör en definition av vad en kritisk aspekt är. 

långsiktiga mål (syfte) 

 

                                           

   lärandeobjekt 

centralt innehåll                        lärsvårigheter 

 

H: En kritisk aspekt är inte samma sak som elevens svårigheter. De kritiska aspekterna handlar om 

vad det är vi lärare måste synliggöra för eleverna. För att de ska lära sig det vi vill att de ska lära sig. 

Lärarlaget diskuterar kring följande, som i nuläget framstår som kritiska aspekter i 

subtraktionsberäkningar: 

 eleverna ser inte att talen ligger nära varandra 

 eleverna använder en invand strategi 

 eleverna ser inte talen 

 

Lärarlaget formulerar lärandeobjektet: att utveckla förmågan att göra beräkningar inom subtraktion 

med tiotalsövergång med lämplig strategi. Följande frågeställningar används i analysen av 

lärandeobjektet.  

 Vad innebär det att kunna det här? 

 Vad kan man när man kan det här? 

 

Följande slutsatser gör lärarlaget utifrån ovanstående frågeställningar: 

 eleverna ser inte att talen ligger nära varandra       eleverna ser/kan se talens förhållande till 

varandra 

 eleverna använder en invand strategi   eleverna kan välja lämplig strategi 

 eleverna ser inte talen        eleverna ser talen 

Learning Study träff 2 – utformning av förtest 

Här behandlas främst utformningen av förtestet. Lärarlaget för diskussioner kring hur uppgifterna ska 

utformas så att olika beräkningsstrategier är lämpliga att använda (se bilaga 3). Lärarlaget fortsätter 

resonera kring olika beräkningsstrategier. I resonemangen lyfts problematiken kring 

beräkningsstrategin talsortsräkning och huruvida den är en lämplig strategi samt hur detta ska 

synliggöras för eleverna. Den stegvisa beräkningsstrategin kommer upp i diskussionerna. Med stöd i 

tidigare forskning ses den som en strategi som fungerar i stort sett alla subtraktionsberäkningar. I de 

här diskussionerna utgår lärarlaget från TIMSS-rapport (2007), de nationella proven, försök som gjorts 

i Nederländerna och Kerstin Larssons uppsats (2011). Lärarlaget kommer fram till att lektionen inte 

kan handla om att lära ut nya beräkningsstrategier. I lärarlagets fortsatta resonemang återkommer 

handledaren till försök och forskning som gjorts i Nederländerna, detta med fokus på användandet av 

en tom tallinje som hjälpmedel i undervisningen. Lärarlaget resonerar kring tallinjens visuella fördelar 

i att synliggöra talen och talens relation till varandra. Diskussioner förs kring elevers generella 
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lärsvårigheter och utifrån dessa diskussioner formulerar lärarlaget ett nytt lärandeobjekt: att utveckla 

förmågan att se talens relation till varandra vid beräkningar i subtraktionsuppgifter i talområdet 0-200.  

I följande utdrag visas hur olika resonemang förs kring de förmodade kritiska aspekterna.  

Lärarlaget diskuterar kring den kritiska aspekten att eleverna använder sig av en invand 

beräkningsstrategi och oftast då av talsortsräkning. Diskussionen leds också in på hur förtestet ska 

utformas. I diskussionerna kommer lärarlaget in på ytterligare en kritisk aspekt, att eleverna inte ser 

talen och deras relation till varandra.  

H: Jag tycker att ett problem är att de använder talsortsräkning och så blir det fel. De använder den på 

alla uppgifter oftast. De har vant sig in i det och så blir det fel. För att de har inte koll på att den inte 

är lämplig i vissa situationer. De har inte koll på att det blir negativt när det är tiotalsövergång. De 

behärskar inte det här med negativa tal och så vidare. 

/ … / 

H: I förtesten måste vi bara ha olika subtraktionsuppgifter, där vissa passar att använda 

talsortsräkning på och vissa där det inte passar, vissa där talen ligger nära och vissa där det passar att 

backa.   

/ … / 

H: Det handlar alltid om vilka uppgifter det är? Vilken strategi ska användas i förhållande till 

uppgiften?  

Jag: Var det inte lite så i de här rapporterna att eleverna kanske bara har lärt sig en strategi t.ex. 

talsortsräkning och då använder de sig av den hela tiden. Eleverna tänker inte att man kan använda 

olika strategier för olika uppgifter. 

/… / 

H: Det handlar om att få dem att upptäcka talen i uppgiften. Inte bara om att räkna utan att se 

relationen mellan talen.  

Jag: Egentligen inte bara om att lära sig strategier, eller? 

L3: Nej precis utan tänka vad är det …. vad innebär de här talen. 

L2: Men det är ju meningen att man ska ha hjälp av strategin. 

H: Om man bara lär sig en strategi … så kanske man inte förstår hur den fungerar. … man måste se 

talen, t.ex. att 398 då är det två upp till 400 … 

L2: Någonstans måste man komma till det här, att få dem att titta på talen utan strategierna. För att 

kunna välja strategi måste man ju också kunna alla strategierna.  

/ … / 

Handledaren belyser skillnaden i begreppen elevers lärsvårigheter och kritiska aspekter. 

H: Det vi har radat upp är egentligen svårigheter eleverna uppvisar inom området. De kritiska 

aspekterna är vad det är vi behöver göra synligt för de här eleverna. För att de ska lära sig det här vi 

vill. Det är det vi måste få med i vår lektion sedan. Vad är det för just de här eleverna som tydligt 

behöver visas för att de tydligt ska kunna se och lära sig det här. Vad är det de måste upptäcka? 

/ … / 

H: Detta måste vi formulera efter att vi tittat på förtesten och vad de säger oss. 

Learning Study träff 3 – planering av försökslektion 1  

Lärarlaget reflekterar över vad som kan utläsas i elevernas lösningar i förtestet och huruvida det 

intentionella lärandeobjektet står sig. Lärarlaget ställer sig följande frågor: Vilka lärsvårigheter kan vi 

utläsa utifrån förtestet? Hur stämmer de förmodade kritiska aspekterna överens med det förtestet visar? 
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Har vi hittat några nya kritiska aspekter? Diskussioner förs, återigen, om problematiken kring 

talsortsräkning och hur användandet av tallinjen ska möjliggöra för eleverna att utveckla lärande. 

Handledaren försöker än en gång tydliggöra skillnaden på lärsvårigheter och kritiska aspekter för 

övriga i lärarlaget. Resonemang förs kring att eleverna inte har svårigheter att beräkna 

subtraktionsuppgifter när de tänker subtraktion som minskning. Problematiken kring att eleverna 

använder sig av en invand strategi, då oftast talsortsräkning, lyfts fram ännu en gång. Vidare kommer 

lärarlaget in på hur följande kritiska aspekter ska synliggöras för eleverna i försökslektionen: att 

talsortsräkning oftast inte är en lämplig strategi att använda i subtraktionsberäkningar, att se talen och 

talens relation till varandra. Med utgångspunkt från de kritiska aspekterna förs diskussioner kring 

huruvida tallinjen är ett lämpligt hjälpmedel.  

I följande utdrag visas hur olika resonemang förs kring de förmodade kritiska aspekterna.  

Handledaren relaterar till lgr 11:  

Det jag har läst nu vad forskningen säger, ska man inte lära ut strategin talsortsräkning. I lgr 11 står i 

centrala innehållet: Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och över-

slagsräkning och vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas användning i 

olika situationer. Vad betyder då centrala metoder? I kommentarmaterialet står: Med centrala 

metoder avser kursplanen utvecklingsbara metoder, det vill säga metoder som är effektiva i den givna 

situationen, men samtidigt så generella att de är användbara i nya situationer. Där brister både 

talsortsräkning och algoritmen. I talsortsräkning för att helt plötsligt dyker det upp negativa tal. Och 

har de inte arbetat med det klarar de inte det. I algoritmen för där dyker det plötsligt upp en nolla och 

då klarar de inte det.  

H: Kerstin Larsson (2011, min notering) tar i sin uppsats upp Nederländerna, där de använt sig av 

tallinjen, dels för att få eleverna medvetna om talens relation till varandra, genom att se hur talen 

ligger på tallinjen, och utifrån det kunna avgöra vilken strategi de ska använda eller framför allt att 

använda sig av att räkna stegvis. 

/ … / 

H: Att utveckla förmågan att se talens relation till varandra vid beräkningar i subtraktionsuppgifter 

med tiotalsövergång inom talområdet 0-200. Frågan är om det fortfarande håller utifrån det vi sett 

här? Så att vi verkligen använder oss av att det vi sett att eleverna kan och inte kan. 

Jag: Det var ju flera som inte såg talen.  

H: Ja, tittar man på talen i uppgiften 200-197, måste man ju se att svaret inte kan bli 197. (Som var ett 

elevsvar. Min notering.) 

L2: Är det, det vi ska lära dem? Är det att se talen vi ska ta? Eller ska vi fortsätta med subtraktion? 

Fast det är ju relation till varandra. 

/ … / 

H: Ett problem är ju att det är så många som ser subtraktion som en minskning. Det är därför många 

gör fel också. 

L2: De har inte fått in skillnad i huvudet. 

/ … / 

H: Lektion 1 handlar om talen i uppgiften. Hur ser de talen ut? Kan man använda minskning på ett 

bra sätt för att lösa den här uppgiften? Är det ett bra sätt? Talsortsräkning är ju en minskningstanke. 

/ … / 

H: Tallinjen hjälper eleven att få en bild av talen och talens relation till varandra. Om det är det vi vill 

ha som lärandeobjekt. Om det är det vi vill att de ska få syn på så är ju tallinjen ett bra redskap. 

Handledaren tydliggör vad en kritisk aspekt är. 
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H: De kritiska aspekterna är inte bara det som vi tror är svårt. Utan de kritiska aspekterna ska ju 

komma fram när man gjort förtesten och så småningom komma fram till vad som är viktigt för att 

utveckla elevers lärande. 

L2: Vad det är som hakar upp sig eller? 

H: Vad är det eleverna måste få syn på för att möjliggöra att de ska lära. Jag har skrivit två saker och 

det är att de ska förstå att det finns flera olika strategier som är olika lämpliga för olika slags 

uppgifter beroende på vilka tal som uppgiften består av. Och att de måste också komma till insikt i att 

subtraktion inte bara innebär minskning utan att det handlar om att jämföra skillnaden mellan talen i 

uppgiften. 

/ … / 

H: Utifrån det jag sa om kritiska aspekter är inte det vad som man verkligen måste se som de kritiska 

aspekterna. Och då måste vi tänka hur ska vi lägga upp lektionen för att de ska få syn på det här. 

Lärarlaget resonerar kring ramarna för försökslektion 1 (se bilaga 5). De kritiska aspekterna att se 

subtraktion som skillnad, att eleverna använder sig av en invand strategi och se talen och talens 

relation till varandra belyses. 

/ … / 

L2: Det är det de gör här när de fortsätter att minska (vid talsortsräkning, min notering) och då blir 

det fel. Vad gör vi egentligen när vi gör någonting. När vi mäter någonting då använder jag skillnad. I 

pengar och muntlig matte då gör jag skillnad mycket. Sedan när jag gör det andra då gör jag säkert 

fåglarna som flög iväg. Kanske är det så att i vissa områden är det lättare att hålla sig till skillnad. 

H: Även när en elev sitter själv med någonting vilken uppgift som helst säger vi t. ex. då har du åtta 

och så tar du bort två. Inte hur stor är skillnaden på åtta och två. 

/ … / 

L3: Om vi ritar upp elevernas svar på tavlan synliggör vi ju deras … 

H: I nästa steg tänker jag att vi ska koppla det här svaret 197 till uppgiften. Om vi tittar på talen 200 

och 197 då kanske man faktiskt ska ta fram tallinjen och sätta ut talen på tallinjen. Var finns dom på 

tallinjen? 

Jag: Är svaret rimligt? 

H: Innan vi sätter ut dem på tallinjen kan vi faktiskt ställa frågan om svarat 197 är rimligt om ett av 

talen i uppgiften är 197. Fast då kanske det blir en annan… 

L2: Vi måste kanske göra två scenario av det här, om det kommer upp och om det inte kommer upp. 

Vi måste få dem att titta på talen även fast de inte vet vad ordet rimligt betyder genom att visa på 

tallinjen. 

L3: Ska man ta upp och prata skillnad i detta läge? 

H: Oavsett vad de har sagt i sina förslag måste vi ju någonstans få fram att hit vill vi ha det. Vad 

läraren ska säga. Det kan ju vara en grupp som har sagt det och då får man ju relatera till det. Den här 

eleven har ju subtraherat ental, tiotal, hundratal och sedan har det blivit fel. Försöka koppla det till att 

eleven har försökt minska fast det är två tal som ligger nära varandra. Få det dit att eleverna ser att det 

är en bättre strategi om att tänka hur de ligger på tallinjen.  

H: Vi måste komma till att här ligger talen på tallinjen. Och eftersom subtraktion också innebär 

skillnaden mellan talen så innebär det att vi inte behöver backa 197 steg för att komma fram till rätt 

svar. Då får vi backa väldigt många steg. Det kan bli tokigt fel som i exemplet. 

/ … / 

H: Belysa skillnad mellan talen men inte bara det utan koppla det till själva uppgiften 200-197. 

Annars kanske man inte kopplar, det står ju 197-200 (på tallinjen) det står ju inte 200-197. När talen 

ligger nära varandra så undersöker och jämför man hur långt det är emellan. Det är det som är viktigt, 

inte om man räknar upp eller ner. 
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/ … / 

H: Vi får inte glömma bort att de hade problem också när talen inte låg nära varandra. De har ingen 

strategi för det där. Vi får inte låsa in dem i att det här att räkna uppåt. Att man bara använder det när 

talen ligger nära varandra. Det kan vara en bra grund att ha med sig … När man lär sig att räkna hur 

långt det är mellan talen så är det lättare att lära sig det när det inte skiljer så mycket. 

Handledaren beskriver de kritiska aspekterna utifrån variationsteorin: 

För att möjliggöra urskiljning av de kritiska aspekterna krävs variation. Det är svårt att se det när man 

planerar en lektion. Vad är det för aspekter som ska varieras i vår lektion? Vad bör vara invariant? 

Hur ska vi skapa en kontrast?  

/ … / 

H: Ett annat sätt att använda det här borde det inte också vara att vi ska tänka på att inte bara välja 

uppgifter där skillnaden är liten utan att välja som den här (visar en uppgift där skillnaden är större). 

Att man också kan räkna uppåt eller räkna hur långt är det emellan när talen ligger en bit ifrån 

varandra. 

Lärarlaget kommer återigen in i diskussionen på de kritiska aspekterna att eleverna ska se talen och 

talens relation till varandra. 

Jag: Var det inte just det man ville att eleverna skulle få syn på, tal nära varandra? 

L3: Nej, man vill att de ska se talens relation till varandra. 

H: Men det kan ju vara att de i början får upptäcka tal som ligger nära varandra eller? Målet är ju att 

vi vill att de ska se talen. Och en väg att komma till det målet är … tänker vi så som vi pratar nu är 

det små skillnader. 

Learning Study träff 4 – planering av lektion 1 

Lärarlaget fortsätter planera lektion 1. Handledaren inleder med att beskriva variationsmönstret i 

lektionen. Hon åskådliggör vad som hålls invariant och varierat i lektionens olika delmoment i form av 

en tabell (se bilaga 6). Vidare förs diskussioner kring vad skillnaden mellan talen ska vara i sista 

uppgiften. Det förs resonemang kring följande: Hur läraren ska använda sig av tallinjen kommer upp?, 

Ska läraren skriva upp talen som förekommer i elevernas olika uppgiftsförslag på tallinjen, Ska de 

olika talen föras in på en gemensam tallinje eller ska flera tallinjer användas? 

Lärarlaget för resonemang kring fördelarna med ett muntligt eftertest. Lärarlaget diskuterar kring hur 

denna form av test generar i möjligheter att få syn på om och i sådana fall vilket lärande eleverna 

utvecklat efter genomförd försökslektion. Handledaren hänvisar till en föreläsning av Viveca 

Lindberg, där Lindberg tar upp vikten av att välja rätt mätinstrument. Följande frågor bör lärarlaget 

ställa sig: Vad det är vi vill ha reda på och om det är det vi testar? Vad är ett rimligt sätt att pröva den 

här typen av kunskap? Mäter testet avsedd förmåga? Med utgångspunkt i Lindbergs resonemang 

diskuteras också huruvida alla elever ska göra eftertestet eller inte.  

I följande utdrag visas hur olika resonemang förs kring de förmodade kritiska aspekterna.  

H:Jag tror det hade varit bra att ha olika uppgifter med olika stor differens. Att man kontrasterar det, 

så att det inte bara blir så att eleverna tror att det är så de kan tänka när talen ligger nära. För då 

kanske man låser in dem på det. 

I lektionens första moment ska läraren ta upp den kritiska aspekten att eleverna använder sig av en 

invand strategi. Handledaren försöker åskådliggöra variationen i uppgiften för övriga i lärarlaget. I 

lärarlagets fortsatta diskussioner kring lektionsupplägget diskuteras följande kritiska aspekter; att se 

subtraktion som skillnad och att se talen. I diskussionen tas tallinjens användbarhet som hjälpmedel 

upp. 
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H: Det som varierar är strategin. Eftersom det eleven har tänkt är talsortsräkning och det läraren 

kommer att presentera är att räkna uppåt. 

H:Vi får titta på det här mönstret igen efter lektion 1. Är det något vi måste förändra? Något annat 

som behöver varieras eller hållas invariant för att eleverna ska få syn på det vi vill komma åt. 

/ … / 

L3: Förhoppningsvis har någon elev föreslagit att man ska räkna skillnad mellan talen.  

/ … / 

L3: Jag ställer frågan (L3 ska hålla i lektion 1, min notering); Tror ni att skillnad är samma sak som 

hur långt det är emellan talen? 

H: Man måste skriva uppgiften så att man kopplar det till … så att det inte bara blir hur långt är det 

mellan 97 och 200. Det är egentligen inte det de har svårt med det är ju att se det som en subtraktion. 

L2: Men vad var det vi ville att de skulle göra? Se talen.  

H: Då måste vi kanske börja skriva uppgiften. 

/ … / 

L3: Pratar vi om skillnad i det läget? 

H: Jo det gör vi väl. Vi säger att skillnaden är …… 

Jag: Ska man på något sätt visa varför tallinjen är så bra hjälpmedel? Är det alltid bra att använda 

tallinjen? Är det vad vi vill att dem (eleverna)  ska göra? 

H: Eftersom vi vill att de ska få syn … att de ska se talen så känns det som att tallinjen är det 

hjälpmedlet som får dem att se talen och relationen mellan talen.  

/ … / 

H: Jag tycker att det skulle kunna vara som en linje genom lektionen att vi arbetar med tallinjen. Att 

de ser talen på tallinjen. Det är egentligen det som de måste få syn på. Och använda sig av tallinjen 

som ett redskap när de jämför tal och räknar ut skillnader mellan tal … för den är så visuell och 

tydlig. Och så finns det en hel del forskning som visar att den är bra. 

/ … / 

H:  Jag tycker det är en poäng att vi har samma tallinje. Då ser man att här är skillnaden sju, mellan 

de här talen är skillnaden sju. 

Jag: Det skulle ju vara bra att ha både och en stor överst och sedan liksom plocka ner dem (tallinjer) 

och ha dem under varandra. Vad är det vi vill att de ska se? 

L3: Jag vill att de ska förstå att om skillnaden är sju så är det lika stort mellanrum var det än är på 

tallinjen. Eller lika många hopp var det än är. 

/ … / 

Handledaren relaterar till förtestet och nya upptäckter hon har gjort vid närmare granskning: 

H: När jag tittat igenom förtesten lite mer noggrant är en slutsats man kan dra … det man ser ganska 

generellt är att det är ett minskningstänk och det är det som gör att det blir fel också. Eleverna är 

insnöade på att de ska minska. De som har tänkt skillnad har svarat rätt. Det kanske är den viktigaste 

slutsatsen. Det handlar kanske om det vi pratade om innan. Man pratar i addition om vad summan är 

av talen, men inte vad skillnaden/differensen är mellan talen. 
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Steg 4 & 5 – försökslektion 1 

Genomförande - försökslektion 1 

Här nedan har jag utgått från forskningsfrågan: Hur realiseras de kritiska aspekterna under 

försökslektionerna? Jag har valt att kort kommentera olika utdrag ur lektionen. Detta för att 

uppmärksamma läsaren på relevanta detaljer för studiens resultat.  

Lärarlaget har uppmärksammat följande kritiska aspekter som ska vara i fokus i försökslektion 1: 

 eleverna använder sig av en invand strategi, då vanligtvis talsortsräkning 

 eleverna ser inte subtraktion som skillnad 

 eleverna ska se talen och talens relation till varandra 

  

Läraren inleder lektionen med att berätta att den ska handla om subtraktion. Läraren tydliggör att det 

är vi lärare som ska lära oss att bli bättre på att undervisa i subtraktion. 

I följande utdrag visas hur de kritiska aspekterna realiseras under försökslektionen. 

Moment 1: Läraren skriver upp en felaktig lösning av en uppgift på tavlan. Läraren uppmanar eleverna 

att fundera över vad det är som är fel i lösningen (Se bilaga 5). Eleverna får också ge förslag på hur 

man skulle kunna lösa uppgiften istället. 

Läraren: Titta noga på uppgiften för att se hur eleven löst uppgiften. Det är faktiskt fel svar. 

/ … / 

Elevpar 1: Räkna uppåt för de (talen) är väldigt nära varandra. 

/ … / 

Elevpar 2: Det är skillnad man ska räkna. 

Läraren: Ni tänker skillnad. 

/ … / 

Elevpar 3: Bara ta skillnad. Man ser det direkt. Räkna 10-kamraterna. 

Läraren: Räkna uppåt? 

Elevpar 3: Fortfarande 10-kamraterna.  

/ … / 

Läraren: Ni har pratat om skillnad. Det är noga att tänka skillnad. 

Min kommentar: Läraren skulle här kunnat belysa den kritiska aspekten att eleverna inte ser 

subtraktion som skillnad när en elev säger: ”Det är skillnad man ska räkna”. Detta genom att 

synliggöra sambandet mellan subtraktion och skillnad på tallinjen. 

 

Moment 4 (se bilaga 5). Eleverna får i uppgift att komma på olika uppgifter där skillnaden mellan 

talen är 7. Eleverna arbetar i par och varje elevpars förslag på uppgifter presenteras för övriga klassen. 

Detta görs genom att läraren sätter ut talen i elevernas uppgiftsexempel på tallinjen. Fokus här är mest 

hur man kan sätta ut talen på tallinjen. Det som poängteras är att skillnaden 7 är lika stor oberoende av 

var talen ligger på tallinje.  

Min kommentar: Här skulle läraren kunnat synliggöra sambandet mellan subtraktion och skillnad 

genom poängtera begreppen skillnad och subtraktion.  
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Learning Study träff 5 - efter försökslektion 1  

Lärarlaget diskuterar resultatet på eftertestet. Lärarlaget gör en gemensam analys av huruvida det 

intentionella lärandeobjektet; att utveckla förmågan att se talens relation till varandra vid beräkningar i 

subtraktionsuppgifter i talområdet 0-200 stämmer överens med det iscensatta. Lärarlaget kommer fram 

till att det iscensatta lärandeobjektet snarare handlade om att använda tallinjen som hjälpmedel vid 

subtraktionsberäkningar. Eftertestet visade att ingen förbättring skett i elevernas resultat.  

I följande utdrag visas hur olika resonemang förs kring de förmodade kritiska aspekterna.  

I det muntliga eftertestet framkommer att en elev uppfattar att räkna ut skillnad som en strategi. Vid 

granskandet av genomförandet av försökslektionen och eftertestet upptäcks ytterligare tre kritiska 

aspekter, den kommutativa lagen, när fungerar talsortsräkning bra och när gör den inte det och att 

svaret alltid är det samma oavsett strategi. Det visar sig där att många elever gör fel vid användandet 

av talsortsräkning. Eleverna tror att 2-8=8-2, dvs. att den kommutativa lagen gäller även i subtraktion. 

Här nedan följer utdrag ur ett muntligt eftertest: 

Elev: Här tar jag backa. Här tar jag skillnad.   

/ … / 

H: Hur tänker du här nu då?  

Eleven: Jag tänker 80 minus 30 är 50 och så tänker jag 2 minus 8 är 6. 

Läraren: Hur kommer det sig att du väljer att räkna ut det talsortsvis? Varför tycker du att det är bra i 

den här uppgiften? Här på den här sidan tänkte du att du räknade uppåt.  

Eleven: Talsortsräkning. Jag är så bra på det. Känner mig så säker på det. Därför väljer jag det. 

/ … / 

Här dyker det upp ytterligare en kritisk aspekt, dvs. att svaret alltid är samma oavsett strategi. 

L2: Det var ett elevpar som / … / sa att de fått två olika svar på uppgift 2. Ett i huvudet och ett med 

hjälp av tallinjen. 

H: Jag undrar om de också tror att de kan få olika svar om de tänker på olika sätt. 

/ … / 

L2: Ganska intressant. Kan det bero på att man räknar sådana här olika problemlösningsuppgifter där 

det kan vara olika svar, där det finns olika möjligheter. Det behöver ju inte vara så. 

I lärarlagets diskussioner före genomförandet av försökslektion 1 fanns en tanke om att få eleverna 

medvetna om talens relation till varandra. Detta genom att synliggöra hur talen ligger i förhållande till 

varandra på tallinjen och utifrån det skulle eleverna avgöra vilken strategi de skulle använda. 

Lärarlaget kan inte se att tallinjen används som hjälpmedel för att belysa detta i lektionen. Eleverna 

uppmanas heller aldrig att se talen och utifrån det välja strategi. Lärarlaget kommer ganska snabbt in 

på att hela lektionsplaneringen måste göras om. Under försökslektionen upptäcktes ett antal nya 

kritiska aspekter. Bristen på fokus rörande de kritiska aspekterna i lektionen var tydlig. Lärarlaget 

fortsätter diskussionen kring hur utveckling av elevernas lärande ska möjliggöras under lektionen.  

H: Alla de kritiska aspekterna vi har plockat fram måste tydliggöras i lektionen. Det är det som 

eleverna har svårt för, det som de inte ser eller förstår. Efter den här första lektionen och eftertestet 

kändes det som det dök upp lite nya kritiska aspekter.  

/ … / 

Jag: När jag har lyssnat igenom våra möten så saknas fokus på de kritiska aspekterna.  

/… / 
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Jag: Det man har sett i de Learning Studies jag har granskat är att ju fler kritiska aspekter som belyses 

och där eleverna får möjlighet att erfara dem … inte bara att de synliggörs … ju bättre blir resultaten 

på eftertesten. / … / Det är där man ser förändringar i elevernas lärande. / … / 

H: Många av våra (kritiska aspekter, min notering) går ju i varandra. Det är ju inget som hindrar att 

man kan i samma moment kan få med t.ex. tre kritiska aspekter beroende på hur uppgiften ser ut.  

/ … / 

Steg 6, 7 & 8 – försökslektion 2 

Learning Study träff 6 - inför försökslektion 2  

I planeringen inför försökslektion 2 fokuserar lärarlaget på hur de kritiska aspekterna ska belysas i 

lektionen. Under och efter försökslektion 1 upptäcktes nya kritiska aspekter. Här nedan följer samtliga 

kritiska aspekter lärarlaget planerar att låta eleverna erfara under försökslektion 2. Detta med 

intentionen att möjliggöra utveckling av elevernas lärande inom det intentionella lärandeobjektet: att 

utveckla förmågan att se talens relation till varandra vid beräkningar i subtraktionsuppgifter i 

talområdet 0-200. 

 den kommutativa lagen 

 när fungerar talsortsräkning bra och när gör den det inte 

 att svaret alltid är samma oavsett strategi 

 subtraktion är skillnaden mellan talen   

 

Lärarlaget för diskussioner kring hur de båda kritiska aspekterna den kommutativa lagen och när 

fungerar talsortsräkning bra och när gör den det inte ska belysas. Resonemang förs kring att läraren 

under försökslektion 2 ska lösa en uppgift på tavlan, tänka högt och räkna fel. Eleverna får i uppgift att 

stoppa läraren när de anser att läraren gör fel. Diskussionen fortlöper huruvida lärarlaget ska använda 

sig av konkret material eller använda tallinjen som hjälpmedel för att påvisa den kommutativa lagen.  

I följande utdrag visas hur olika resonemang förs kring de förmodade kritiska aspekterna.  

 
H: / … /  Även fast din klass inte har arbetat med talsortsräkning så gör dem ändå det på förtestet. Så 

vi måste ändå visa på det här vad som händer. T.ex. 82-68, att 2-8 inte är 6. Så frågan är om man ska 

ändra på det här att man inleder med ett felaktigt exempel. Man kanske inte skulle ha ett färdigt 

exempel utan att läraren skulle säga, att nu ska jag räkna ut det här exemplet och så får ni stoppa mig 

om jag skulle tänka fel. Titta nu. Tänka högt. Då blir det tydligare var själva felet är. För när eleverna 

skulle själva, så såg dem inte riktigt det. 

L3: Man måste belysa det. 

H: / … / förhoppningsvis är det någon som vet. Är det inte det så får man gå tillbaka till det om varför 

2-8 inte är 6. 

L3: Hur gör man det? Tar man fram pengar då t.ex.? 

H: Då visar man det på tallinjen eller med något material. 

L2: Frågan är om dem tänker 6-2 är 4 från fel håll eller om de faktiskt räknar att 2-6 är 4. Att de inte 

tänker, men att de tar det i rätt ordning. 

H: Det kan vara olika. Några tänker att 2-6 är 4. Och vissa tror att de börjar i fel ände och tror att det 

är som i addition, där man kan ta det som är störst först.  Man måste i alla fall gå in i det och förklara. 

Det här är det som är kärnan, att man inte kan ta störst först i subtraktion. 

L3: Ska man visa på det eller ska de tänka själv? 
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H: Om läraren i lektionen kommer till det att den räknar talsortsräkning, så kommer den till 2-6 och 

så skriver man att det är 4. Då säger förhoppningsvis någon att det inte stämmer. 

H: Om man vill belysa den kommutativa lagen… 

Jag: Kan man ha ett additionsexempel och subtraktionsexempel på något sätt? 

H: För att visa att den kommutativa lagen gäller i addition men inte i subtraktion. 

Jag: Varför är inte 2-6 = 6-2?  

/ … / 

H: Flera elever räknade med talsortsräkning men fick fel svar, då måste vi ge de här eleverna en 

chans se när det fungerar. 

L3: Men ska vi ha det? Du sa ju själv att vi inte skulle låta barnen använda sig av talsortsräkning i 

subtraktion. 

H: Men om nu eleverna ändå är fast i den strategin. Måste vi visa dem varför det är bättre att räkna på 

annat vis i den här strategin. Då måste vi ställa talsortsräkning mot något annat. Jag tänker så här. Om 

det faktiskt är så att en elev tycker att det är lättare att räkna så när talsorterna räcker. När det inte blir 

negativt då måste de väl få göra det. Det är ju faktiskt ett ganska lätt sätt att faktiskt tänka i huvudet 

när faktiskt talsorterna räcker till. Men då kanske de behöver bli bevisade att det funkar så här, men 

så händer någonting när det är tre ental och du ska subtrahera sju. Så att de är medvetna om det.  

/ … / 

H: Det här med strategier ställer till ett problem för en som lärare. För alla elever är ju olika och vissa 

har svårt att lära sig vissa saker. Vissa har ju svårt att tänka på ett visst sätt. Då måste man ju få dem 

… T.ex. eleven som tycker att talsortsräkning är så himla bra. Nu har han lärt sig det här hur han ska 

göra när det blir negativt, då måste han ju få räkna med talsortsräkning. 

Lärarlaget resonerar kring olika sätt att belysa den kritiska aspekten att subtraktion är skillnaden 

mellan talen under lektionen. 

H: Vi pratade lite förra gången hur man skulle kunna belysa det här med subtraktion som skillnad. Vi 

skulle ha olika benämnda uppgifter som alla är jämförelsesituationer. Eller en annan variant är att 

man har olika uppgifter. Att man t.ex. ska jämföra pengar. Att Lena har 100 kr och jag har 3 kr. Hur 

mycket mer har Lena? Eller att Lena har 203 kr och jag har 197. Eller Lena har 65 kr och jag har 38 

kr. Att det är olika men att alla handlar om pengar. Att vi t.ex. ska jämföra hur mycket mer har Lena 

än mig? Hur mycket mindre har jag än Lena? Att det hela tiden är subtraktion och att det är skillnad. 

Och en annan variant är att man utgår ifrån samma uppgift. Att man t.ex. har 68 och 38 och att det är 

olika situationer, som t. ex pengar, spel längd. Samma uppgift.   

/ … / 

H: Fördelen med att ha olika uppgifter, då kan man komma åt olika sätt att räkna ut uppgifterna 

också. Dels får man med att det är skillnaden mellan talen, att Lena har 100 kr och jag har 97 kr, att 

det skiljer 3 kr. När man ska räkna ut 100-97, så kan man ju tänka att man backar tre men man kan ju 

också tänka att det är tre upp till 100 från 97. Där kan man komma åt lite olika beräkningsstrategier.  

(Min kommentar: Här kommer vi åt den kritiska aspekten att svaret alltid är samma oavsett strategi.) 

/ … / 

H: Det var ju den uppgiften de klarade bäst av alla i förtestet. Den som var en konkret situation. 

Antingen kan vi tänka att då behöver vi inte jobba med det eller så kan vi tänka att vi ska jobba med 

det och koppla till… 

/ … / 

H: Vi måste få fram att minus bara inte är minus. Att det också är skillnad. De är så begränsade i sitt 

sätt att tänka subtraktion. Att eleverna tänker ta bort. Det är också där de gör fel när de väljer 

talsortsräkning, när den inte är så lämplig. 

L3: De tänker minska. 
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/… / 

H: Målet är att de ska se att subtraktion är skillnad. Skillnaden mellan talen. För sådana här uppgifter 

51-3 det klarar de ju, när de lätt kan backa. Frågan är om man inte skulle kunna ha … även om man 

arbetar med tallinjen. Eller ha tallinjen som hjälpmedel för att se hur talen står i förhållande till 

varandra. 

L2: Fast jag tror de tänker ta bort då. Ta bort tre är lättare. Frågan är om man ska försöka få dem att 

se talen som vi pratade om från början. Då är ju frågan om man ska ha en tallinje över huvudtaget. 

H: Jag tror vi måste få dem att förstå att när det handlar om att jämföra två tal så är det subtraktion vi 

håller på med. Dem klarar ju den uppgiften med pinnarna när de inte vet att det är subtraktion. Men 

så helt plötsligt när det står 136-98, då är det flera som inte vet att det är subtraktion. Dem räknar inte 

subtraktion i huvudet de räknar kanske uppåt. De tänker att det är addition då. 

L3: Men om de tänker addition. Då är det svårt att få dem att visa subtraktion.  

H: Om man börjar titta på alla subtraktionsuppgifter de löst från 1:an och framåt. Hur många det är av 

dom som handlar om att det är en minskning och hur många av dom som handlar att det är en 

skillnad. Tyvärr är det så. 

L3: De är indrillade på att det är skillnad fast de tänker det aldrig. Dem tänker inte på vad skillnad är. 

När vi är ute i skogen och gör matte och jämför saker, då har vi inte tryckt på att det är subtraktion 

heller utan att det är skillnad.  

L2: Även fast vi vill att de ska tänka på det här med skillnad vore det egentligen bra att ha olika 

enheter på något sätt. Att det inte bara är skillnad. 

L3: Är det dumt att ha både olika uppgifter och olika enheter? Blir det för mycket. Jag tänkte om man 

att man har en längd, en pengar, fast det inte är samma tal i uppgiften. Blir det för mycket då? Men 

det blir jättetråkigt om man har tre likadana uppgifter men olika enheter? 

H: Ja då får man inte samma möjligheter att belysa olika vägar fram till svaret. Då ska man nog ha 

olika uppgifter men att alla är jämförelsesituationer. 

L3: Pengar, längd men någon utan något också? 

Jag: Är det meningen att de sedan ska tänka, att skriva det på mattespråket att det är det som är … 

H: Att de ska kunna överföra det till att det är subtraktion. 

Learning Study träff 7 – inför försökslektion 2 

Vid det här tillfället går vi igenom försökslektion 2. Lärarlaget gör försök i att urskilja hur de kritiska 

aspekterna kan belysas i de olika momenten i lektionen.  

I följande utdrag visas hur olika resonemang förs kring de förmodade kritiska aspekterna.  

Resonemang förs kring moment 1 i lektionen (se bilaga 7). Där får eleverna i uppgift att fundera över 

vad tre uppgifter (se bilaga 8) har gemensamt. Eleverna ska inte räkna ut något svar. Lärarlagets 

intention med den här uppgiften är att eleverna ska se att subtraktion är den gemensamma nämnaren.  

Efter det går lektionen in i moment 2. Där ska klassen gemensamt komma fram till hur samma tre 

uppgifter (bilaga 8) skrivs på mattespråk. Därefter ska eleverna parvis få lösa uppgifterna. Läraren ska 

här uppmana eleverna att reflektera över talen i uppgiften innan de börjar lösa den. Här är lärarlagets 

intention att komma åt den kritiska aspekten att titta på talen i uppgiften innan man börjar lösa den. 

Moment 4 i lektionen handlar om att belysa de kritiska aspekterna den kommutativa lagen och när 

talsortsräkning fungerar bra och när den inte gör det. Detta ska läraren göra genom att lösa en av 

uppgifterna med talsortsräkning, tänka högt och räkna fel. Eleverna får i uppgift att stoppa läraren när 

läraren gör fel. 



26 

 

Här följer en diskussion kring hur vi ska belysa den kritiska aspekten i den kommutativa lagen i 

moment 5.  

Jag: Här skulle läraren räkna fel och skriva 4-8 istället för 8-4 (uppgift 74-48). 

H: Läraren säger: Nu ska jag räkna ut den här uppgiften som så många barn brukar räkna fel på. Ni 

får stoppa mig om ni tycker jag gör något konstigt eller fel. 

/ … / 

H: Vi måste få med alla kritiska aspekter i lektionen. Då i de uppgifterna (moment 2 och 4) den 

kommutativa lagen och att titta på talen. 

Eleverna ska i moment 6 få i uppgift att lösa uppgiften (uppgift 74-48) på ett annat sätt. Här är 

lärarlagets intention att läraren ska belysa den kritiska aspekten att svaret alltid blir samma oavsett 

strategi. Läraren ska också förtydliga genom att använda sig av tallinjen och/eller pengar. 

Lärarlaget går igenom hur och att samtliga kritiska aspekter belyses under försökslektion 2. 

L3: Att svaret alltid är samma oavsett strategi . 

/ … / 

Jag: Det får de i moment 7 när de får i uppgift att lösa uppgiften på ett annat sätt än talsortsräkning.  

/ … / 

L3: Att eleverna ser subtraktion som skillnaden mellan talen… Det är i första uppgiften (moment 1). 

/ … / 

L3: När fungerar talsortsräkning inte bra. Det är det vi gjort nu (moment 7). 

/ … / 

Här kommer lärarlaget in på diskussion kring huruvida tallinjen är en kritisk aspekt eller inte. 

/ … / 

L3: När tallinjen fungerar bra som hjälpmedel. 

H: Jag vet egentligen inte om det är en kritisk aspekt. Det är snarare ett hinder för eleverna 

/ … / 

L3: Jag tycker den är bra att använda … ha i huvudet för eleverna. 

Jag: Vi använder ju den, men det är ingen kritisk aspekt. 

/ … / 

Här går lärarlaget vidare i sin genomgång av de kritiska aspekterna. 

L3: Att se talen då. 

/ … / 

H: Ska vi inte uppmana eleverna till det här, när de ska lösa uppgifterna (moment 3). Fundera på 

vilket sätt är bäst att räkna ut det här. 

/… / 

H: För att eleverna ytterligare ska få se när de kan använda talsortsräkning eller inte … att de ska få 

dra ur en hatt olika uppgifter… 

L2: Och bestämma huruvida det är talsortsräkning eller inte. 

H: Kan jag lösa den med talsortsräkning eller kan jag inte det. 

/ … / 

Jag: Och att de får säga varför. 
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Genomförande - försökslektion 2 

Här har jag främst utgått från forskningsfrågan: Hur realiseras de kritiska aspekterna under 

försökslektionerna? Jag har valt att göra en kort kommentar till de olika utdragen ur lektionen. Detta 

med intentionen att uppmärksamma läsaren på saker som jag anser vara relevanta i förhållande till 

forskningsfrågan.  

Följande kritiska aspekter har lärarlaget uppmärksammat som ska vara i fokus i försökslektion 2: 

 den kommutativa lagen 

 när fungerar talsortsräkning bra och när gör den det inte 

 att svaret alltid är samma oavsett strategi 

 subtraktion är skillnaden mellan talen   

 att se talen i uppgiften innan man börjar räkna 

 

I följande utdrag visas hur de kritiska aspekterna realiseras under försökslektionen. 

Lektionen inleds med att eleverna får titta på tre uppgifter (se bilaga 7) och fundera över vad de har 

gemensamt. Läraren poängterar följande:  

Jag vill att ni ska titta på talen i uppgifterna ordentligt. 

Min kommentar: Här får eleverna möjlighet att erfara den kritiska aspekten att se talen i uppgiften 

innan man börjar räkna. Detta genom att de får i uppgift att titta på talen i uppgifterna och se efter vad 

de tre uppgifterna har gemensamt. De ska inte lösa uppgifterna utan endast fundera över vad 

uppgifterna har gemensamt. 

I moment 2 (se bilaga 7) belyses två kritiska aspekter. När läraren uppmanar eleverna att titta på talen i 

uppgiften ordentligt innan de skriver ner dem på mattespråk, belyses den kritiska aspekten att se talen. 

När eleverna ska skriva ner den kontextbundna uppgiften på mattespråk, belyses den kritiska aspekten 

att subtraktion är skillnad mellan talen. 

I moment 4 (se bilaga 7) går läraren igenom uppgiften 74-48 på tavlan och räknar fel. 

Lärare: Så här är det många som räknar, 70-40= 30; 8-4=4; 30+4=34 

/ … / 

Lärare: Jag har gjort något som inte är rätt här. Vad har jag gjort? Titta och se. Vad är det som blev 

fel? 

Elev 1: Jag tror inte det är plus där (pekar på plustecknet mellan 30+4.) 

Lärare: Du tror det är minus? 

/ … / 

Elev2: Du glömde ta med 8:an. 

Lärare: Jag tog ju 8-4. 

Elev 3: Det var inte 8-4, det var 4-8. 

Lärare: Bra. Det var ju 4-8. Det är jättevanligt att man gör så här när man använder talsortsräkning, 

talsorterna för sig. 70-40, då gick det ju bra för då fanns det ju tillräckligt. 4-8, då räcker ju inte 

entalen. 

Elev 4: Det blev -4. 

Lärare: Det är väldigt vanligt att många gör fel på det här. Det blir svårare när det är negativa tal. 

/ … / 
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Läraren beskriver skillnaden mellan addition och subtraktion. 

Läraren: I addition spelar det ingen roll vilken sida talen står på; 3+4=7 och 4+3=7. 

Elev 3: Inte i gånger heller. 

Läraren går igenom multiplikation på liknande sätt men poängterar än en gång: 

Lärare: Det spelar ingen roll i addition och multiplikation i vilken ordning talen i uppgiften placeras 

men i subtraktion gör det. 

/… / 

Lärare: Då brukar det finnas bättre sätt i subtraktion att räkna ut de talen. 

/ … / 

Min kommentar: Den kritiska aspekten den kommutativa lagen synliggörs här på olika sätt.  

I moment 5 (se bilaga 7) belyses den kritiska aspekten när talsortsräkning fungerar bra och när den inte 

gör det. 

Lärare: När kan det vara lämpligt och mindre lämpligt med talsortsräkning? Något som är bra att 

fundera på. Några elever är bra på negativa tal. Men vi som arbetar med er elever har märkt att det är 

svårt. Fundera lite grann på uppgifterna ni hade från början. Hur kan man tänka kring dem? 

/… / 

Lärare: Hundratalen räcker till, tiotalen räcker till och entalen räcker till.  

Min kommentar: Här belyser läraren den kritiska aspekten när talsortsräkning fungerar bra och när den 

inte gör den det inte. Läraren inleder med att belysa när talsortsräkningen är mindre lämplig, dvs när 

det uppkommer negativa tal i beräkningarna. Lite senare belyser läraren när det fungerar bra, dvs. när 

hundratalen räcker till, tiotalen räcker till och entalen räcker till. 

Lektionen går över i moment 7 (se bilaga 7). Eleverna ska lösa uppgiften 74-48 med en annan strategi 

än talsortsräkning. Eleverna löser uppgiften med hjälp av algoritm och stegvisa beräkningar. Vid 

genomgången på tavlan kommer det upp olika beräkningsstrategier. Här poängterar läraren den 

kritiska aspekten, att svaret alltid är samma oavsett strategi. 

Lärare: Det som är viktigt här är att det spelar ingen roll vilket sätt man använder. Det blir samma 

svar.  

/ … /  

När eleverna redovisar sina lösningar ställer läraren följande fråga: 

Lärare: Är svaret rimligt? 

Min kommentar: Här belyser läraren återigen den kritiska aspekten att se talen, genom att få eleverna 

att reflektera över sitt svar. 

Lektionen går in i moment 8 och 9 (se bilaga 7). Läraren återknyter till ett tidigare i försökslektionen 

när talsortsräkning kom upp som en icke alltid lämplig strategi i subtraktionsberäkningar.  

Lärare: Vi pratade om innan att talsortsräkning inte fungerade så bra på alla uppgifter ni fick göra. 

Och ni fick göra på lite andra sätt. / … / Ni ska få dra varsin lapp och så vill jag att ni tänker/pratar 

tillsammans för att komma fram till om talsortsräkning är lämplig eller inte? 

Elev: Vad är talsortsräkning? 

Lärare: Du tittar på hundratalen, räcker hundra talen? Tiotalen, räcker tiotalen? Osv. 

/ … / 

Lärare: Titta på talen innan ni börjar räkna. 
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Min kommentar: Här belyses återigen de kritiska aspekterna när talsortsräkning fungerar bra och när 

den det inte gör det. Återigen belyser läraren den kritiska aspekten att se talen i uppgiften, innan man 

börjar räkna. 

Learning Study träff 7 - efter försökslektion 2  

Lärarlaget tycker att försökslektion 2 blev lyckad. Främst beroende på hur lektionen utfördes samt att 

samtliga kritiska aspekter lyftes fram under försökslektionen och resultatet på eftertestet. Eftertestet 

visar att endast två elever inte förbättrade sina resultat i förhållande till förtestet. En av eleverna som 

inte lyckades förbättra sitt resultat var en elev som inte var fullt koncentrerad under lektionen. 

Lärarlaget för en diskussion kring de olika momenten (se bilaga 7) i lektionen. Lärarlaget upplever att 

läraren lyckades synliggöra och låta eleverna erfara de kritiska aspekterna på det sätt som var 

intentionen. Just synliggörandet av beräkningsstrategin talsortsräkning ser lärarlaget som väldigt 

lyckad. Den belystes med hjälp av olika moment under lektionen. 

I följande utdrag visas hur olika resonemang förs kring de förmodade kritiska aspekterna.  

Diskussion förs kring att läraren belyser den kritiska aspekten att se talen. 

Jag: Du poängterar för eleverna att de ska titta på talen. Men att det skulle kunna vara ännu tydligare. 

H: Skulle man göra en tredje lektion skulle man kunna slipa på sådana detaljer. 

Diskussion förs kring hur en elev tar upp division som en strategi. Detta sker när den kritiska aspekten 

att svaret alltid är samma oavsett strategi belyses. I lärarlagets fortsatta diskussion kring 

misstolkningen dyker ytterligare en kritisk aspekt upp. 

L2: Hur man säger räkna på olika sätt och räknesätt. Lätt att misstolkas. 

/ … / 

H: Jag märker när vi håller på med subtraktion så blandar eleverna ihop. Det står i uppgifter att de ska 

räkna ut differensen eller skillnaden. Då tror eleverna att de måste räkna uppåt. 

/ … / 

H: Då tror dem att det är det som är skillnad. 

/ … / 

H: De tror att det är då de räknar ut skillnaden då när de räknar uppåt.  

/ … /  

H: Det är det en elev uttrycker när hon frågar om hon får räkna uppåt? Eller måste man räkna minus? 

De ser inte riktigt att det är en strategi. Fortfarande det här att skillnaden … det som en strategi utan 

ett sätt att räkna. Skillnaden, oavsett vad man använder för strategi i en subtraktionsuppgift, är svaret 

alltid skillnaden mellan talen. Oavsett om man räknar talsortsräkning, algoritm eller räknar uppåt. 

/ … / 

Här upptäcks ytterligare en kritisk aspekt, att ordet fler blir som en signal för eleverna att de ska 

använda ett visst räknesätt. 

H: De har svårt att se att det är en subtraktion när det står fler. Då kopplar eleverna begreppet fler till 

att det är addition. 

/ … / 

Diskussionen leds in på hur läraren belyser den kritiska aspekten att se talen. 

Jag: Du (läraren) frågar ett elevpar om deras svar är rimligt. Då får du också eleverna att titta på talen. 
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Nu tillkom ytterligare en ny kritisk aspekt, att det alltid är subtraktion när man räknar ut differensen 

mellan talen men att strategierna kan skifta. 

H: En elev frågade om han fick ta minus. Jag tror att när elever tänker minus/subtraktion, är att ta 

bort. Och när man räknar på annat sätt är det inte subtraktion. Vi borde få in det om vi skulle ha en 

lektion 3 att det alltid är subtraktion men att strategierna kan skifta. Ibland kan en strategi vara att 

räkna plus. 

/ … / 
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Sammanfattande analys 

Syftet med min studie har varit att studera innebörder av kritiska aspekter i olika skeenden i en 

Learning Study. Jag har här valt att sammanfatta resultatet i resultatredovisningen och därefter relatera 

resultatet i förhållande till forskarfrågorna. 

Innan genomförandet av lektion 1 

Under de inledande Learning Study träffarna resonerar lärarlaget mest kring generella kritiska aspekter 

utifrån gemensamma erfarenheter inom kunskapsområdet subtraktion. Lärarlaget lyckas inte med att 

göra en djupare analys av de kritiska aspekterna i det intentionella lärandeobjektet för den specifika 

elevgruppen. I det här skedet av studien är det svårt för lärarlaget att särskilja kritiska aspekter och 

elevers lärsvårigheter. 

I diskussionerna kring förtestet (se bilaga 4) resonerar lärarlaget kring utformningen av förtestet. 

Diskussioner förs hur förtestet ska synliggöra kritiska aspekter i lärandeobjektet i förhållande till den 

specifika elevgruppen. Det görs försök i att analysera de kritiska aspekterna genom att lärarlaget ställer 

sig frågor som: Vad innebär det att kunna det här? Vad kan man när man kan det här. Lärarlagets 

diskussioner behandlar främst de kritiska aspekterna att eleverna använder sig av en invand strategi, 

talens relation till varandra och att eleverna inte ser talen. Innebörden av detta är kring elevens 

förmåga att välja lämplig strategi inför uppgiften. Ett problem lärarlaget ser är att eleverna inte kan 

tillräckligt många strategier för att ha förmågan att välja lämplig strategi. Lärarlaget konstaterar vilka 

svårigheter eleverna har. Dock saknas fokus på vad i undervisningen som måste synliggöras samt vad 

som kan göra skillnad för att eleverna ska utveckla lärande. 

De kritiska aspekterna att se talen och talens relation till varandra diskuteras och hur de kan 

synliggöras med tallinjen som hjälpmedel. Lärarlaget går inte djupare in på huruvida de kritiska 

aspekterna är inbäddade i de uppgifter som eleverna ska lösa. Fokus är på hur det didaktiska 

hjälpmedlet tallinjen ska användas. Detta istället för att fokusera på det lärande som ska genereras. 

Lärarlaget urskiljer ytterligare kritiska aspekter under Learning Study träff 2. En av dessa aspekter är 

att många elever ser subtraktion som en minskning, inte som skillnad. Diskussioner förs kring hur 

uttrycket ”ta bort” är det uttryck som vanligtvis förekommer i subtraktion. Utifrån dessa diskussioner 

lyfts problematiken fram kring att få eleverna att se subtraktion som skillnad. Resonemang förs kring 

att uttrycket ”skillnad” alltför sällan används av såväl enskilda lärare, som i läroböcker.  

Handledaren gör försök i att få lärarlaget att fokusera på de kritiska aspekterna genom att lyfta fram 

dem vid olika tillfällen under träffarna. Med utgångspunkt från variationsteorin försöker handledaren 

leda in lärarlaget i diskussioner kring hur, utifrån variation, urskiljning av de kritiska aspekterna kan 

möjliggöras. Nedan följer hur läraren i försökslektion 1 (se bilaga 5), enligt handledaren, kan belysa de 

kritiska aspekterna genom ett mönster av variation: 

Eleverna använder sig av en invand strategi – genom att läraren använder sig av mönster av variation 

genom den stegvisa beräkningsstrategin. Den stegvisa beräkningsstrategin är en av strategierna som 

eleverna använt sig av i sina uträkningar.  

Eleverna ser inte subtraktion som skillnad – genom att använda sig av tallinjen som hjälpmedel.  

Eleverna ska se talen och talens relation till varandra – genom att kontrastera. Detta ska ske genom att 

det ska vara olika stor differens i uppgifterna som eleverna ska lösa. 
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När handledaren gör försök i att hitta ett variationsmönster i lektionen är det inte helt tydligt för vare 

sig övriga i lärarlaget eller handledaren vad mönster av variation innebär. Lärarlaget har inte heller 

omvärderat de kritiska aspekterna utifrån förtesten. Snarare är utgångspunkten i planeringen av 

försökslektion 1 generella kritiska aspekter/aspekter.  

Innan genomförandet av lektion 2 

I diskussionerna före genomförandet av försökslektion 2 stannar lärarlaget och diskuterar från olika 

perspektiv, hur eleverna ska få möjlighet att erfara de kritiska aspekterna under försökslektionen. 

Lärarlaget lyfter fram följande kritiska aspekter som ska belysas under försökslektion 2: 

 den kommutativa lagen 

 när fungerar talsortsräkning bra och när gör den det inte 

 att svaret alltid är samma oavsett strategi 

 subtraktion är skillnaden mellan talen   

 

Resonemang förs kring när den kommutativa lagen samt när talsortsräkning fungerar bra och när den 

inte gör det. Detta ska belysas. Förslagsvis ska detta ske genom att läraren räknar fel på tavlan och 

eleverna får i uppgift att stoppa läraren när den räknar fel. Vidare leds resonemanget in på hur den 

kommutativa lagen ytterligare kan belysas under lektionen, detta med hjälp av tallinjen och/eller 

konkret material.  

Det förs resonemang kring huruvida talsortsräkningens lämplighet ska belysas och om den ens ska få 

användas av eleverna. Lärarlaget kommer fram till att det måste synliggöras när talsortsräkning 

fungerar bra och när den inte gör det. Detta p.g.a. att det är en strategi, som många elever i den 

aktuella elevgruppen väljer att använda. 

Lärarlaget resonerar kring synliggörandet av den kritiska aspekten att subtraktion är skillnaden mellan 

talen och hur eleverna ofta tänker minska istället för skillnad. 

Lärarlagets studier på tidigare genomförda Learning Studies visar på att ju fler kritiska aspekter som 

belyses och erfars av eleverna under lektionen ju bättre resultat visar eftertestet. Med utgångspunkt i 

denna insikt granskar lärarlaget de, som för dem framstår som kritiska aspekter. Denna granskning 

medför att lärarlaget får syn på, hur flera av de kritiska aspekterna kan fås med i samma moment under 

lektionen. 

Resonemang förs kring den första uppgiften där eleven får i uppgift att fundera över tre uppgifter (se 

bilaga 7) och vad dessa har gemensamt. Lärarlagets intention med den här uppgiften är att eleverna ska 

se att subtraktion är den gemensamma nämnaren. Efter det ska klassen gemensamt komma fram till 

hur de tre uppgifterna ska skrivas på mattespråk. Därefter kommer eleverna parvis att få lösa 

uppgifterna. Läraren ska uppmana eleverna att reflektera över talen i uppgiften, innan de börjar lösa 

den. Här är lärarlagets ambition att komma åt de kritiska aspekterna att svaret alltid är samma oavsett 

strategi och att se talen i uppgiften. Nästa moment i lektionen handlar om att belysa den kommutativa 

lagen och när talsortsräkning fungerar bra och när den inte gör det. Detta ska möjliggöras genom att 

läraren löser en av uppgifterna med talsortsräkning, tänker högt och gör fel. Eleverna får i uppgift att 

stoppa läraren när denne gör fel. Läraren ska förtydliga genom att använda sig av tallinjen och/eller 

pengar. Eleverna får i nästa moment i uppgift att lösa uppgiften på ett annat sätt. På detta sätt belyses 

den kritiska aspekten att svaret alltid blir samma oavsett strategi. Läraren avslutar lektionen med att än 

en gång belysa den kritiska aspekten när talsortsräkning fungerar bra och när den inte gör det. 

Eleverna får dra lappar med uppgifter där talsortsräkning är olika lämpligt att använda sig av. De får 
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sedan i uppgift att två och två diskutera kring huruvida talsortsräkning är en lämplig beräkningsstrategi 

att använda eller ej. Eleverna ska motivera sitt val. 

Vilka kritiska aspekter identifieras under processen i Learning Study träffarna? 

Innan genomförandet av lektion 1 

 eleverna använder sig av en invand strategi, då vanligtvis talsortsräkning 

 eleverna ser inte subtraktion som skillnad 

 eleverna ska se talen och talens relation till varandra 

 
Innan genomförandet av lektion 2 
 den kommutativa lagen 

 när fungerar talsortsräkning bra och när gör den det inte 

 att svaret alltid är samma oavsett strategi 

 subtraktion är skillnaden mellan talen   

 att se talen och talens relation till varandra 

 
Slutsats 

Man kan se en tydlig förändring i framställningen av de kritiska aspekterna i lektion 1 och lektion 2. I 

lektion 1 handlar det i viss mån om elevernas svårigheter. I lektion 2 är det fokus på vad det är som 

kan vara kritiskt i det utvalda lärandeobjektet för att eleverna ska utveckla lärande. Progressionen i 

framställningen kan ses enligt följande; från att många elever endast ser subtraktion som en 

minskning, inte som skillnad till att eleverna ges möjlighet att erfara att subtraktion är skillnad mellan 

talen. Dessutom från att eleverna använder sig av en invand strategi, då vanligtvis talsortsräkning, till 

att ge eleverna möjlighet att erfara när talsortsräkning fungerar och när den inte gör det. Till denna 

aspekt tillhör också belysningen av den kommutativa lagen.  

Hur realiseras de kritiska aspekterna under försökslektionerna? 

Försökslektion 1 
I försökslektion 1 gavs inte några tydliga möjligheter att erfara de kritiska aspekterna.  

Försökslektion 2  
 den kommutativa lagen – I moment 4 när läraren visar på att den gäller i såväl addition och 

multiplikation, men inte i subtraktion. 

 när fungerar talsortsräkning bra och när gör den det inte – I moment 4 när läraren använder sig av 

talsortsräkning och räknar fel. I moment 8 och 9 när eleverna får dra uppgifter ur en hatt och 

diskutera två och två och motivera huruvida talsortsräkning är en lämplig strategi att använda sig 

av eller ej. 

 att se talen – När läraren uppmanar eleverna att titta på talen i uppgiften i moment 3 och när 

läraren vid ett tillfälle frågar ett elevpar om svaret är rimligt. 

 att subtraktion är skillnaden mellan talen – I moment 2 när eleverna ska skriva ner den 

kontextbundna uppgiften på mattespråk. 

 att svaret alltid är detsamma oavsett strategi – När eleverna i moment 7 får lösa uppgifterna på ett 

annat sätt än med talsortsräkning.  
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Slutsats 

Här syns en tydlig progression i realiseringen av de kritiska aspekterna. Från att i lektion 1 

realiseringen varit obefintliga till att i lektion 2 flertalet aspekter ges möjlighet att erfaras. Dessutom 

ingår i lektion 2 flertalet kritiska aspekter i olika moment.  

Vilka identifierade kritiska aspekter, ges möjlighet att erfaras av eleverna under 

försökslektionerna och resultatet i eftertestet? 

Lektion 1 
Kritiska aspekter: 

Inga 

Resultat eftertest: 

Resultatet på eftertestet visade ingen förbättring. 

 
Lektion 2 
Kritiska aspekter: 

 den kommutativa lagen 

 när fungerar talsortsräkning bra och när gör den det inte 

 att svaret alltid är samma oavsett strategi 

 att se talen i uppgiften innan man börjar räkna 

 att subtraktion är skillnaden mellan talen  

 

Resultat på eftertest: 

I förhållande till förtestet var det två elever som inte förbättrade sina resultat på eftertestet.  

Slutsats 

Här kan man skönja förhållandet mellan hur kritiska aspekter ges möjlighet att erfaras under en lektion 

och resultatet på eftertestet. I lektion 1 gavs ingen möjlighet till erfarande av kritiska aspekter och 

resultatet på eftertestet visade ingen förbättring. I lektion 2 möjlig gavs samtliga kritiska aspekter att 

erfaras och resultatet på eftertestet förbättrades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

Diskussion  

Som jag skriver i inledningen av studien har syftet varit att studera innebörder av kritiska aspekter i 

olika skeenden i en Learning Study. Jag har fokuserat på följande forskningsfrågor: Vilka kritiska 

aspekter identifieras under processen i Learning Study träffarna? Hur realiseras de kritiska aspekterna 

under försökslektionerna? Vilka identifierade kritiska aspekter, ges möjlighet att erfaras av eleverna 

under försökslektionerna och resultatet i eftertestet? 

Nedan följer en diskussion där jag resonerar och drar slutsatser utifrån tidigare forskning och mina 

egna upptäckter. 

Lärandeobjektet  
En central intention i en Learning Study är att utveckla undervisningen, detta med fokus på att 

utveckla elevers lärande. Det som sker är att lärare (och oftast en forskare) tillsammans fördjupar sig i 

de innehållsenliga aspekterna i ett utvalt lärandeobjekt. Detta sker genom att lärarna undersöker vilket 

lärande och/eller förmåga som ska utvecklas och hur detta ska möjliggöras. Förutom denna 

undersökning krävs en analys av den aktuella elevgruppens förståelse av det utvalda lärandeobjektet i 

nuläget. ”Vad innebär det att förstå detta? Vad är kritiskt för att de skall lära sig detta och vad är det 

som man inte får ta för givet? ” (Runesson 2004 s.34). Dessa frågeställningar hjälper till att synliggöra 

vad som är kritiskt, dvs. vad i det utvalda lärandeobjektet eleverna måste få syn på för att utveckla 

lärande. I planeringen inför försökslektion 1, i studien jag studerat, analyserar lärarlaget 

lärandeobjektet genom att ställa sig följande frågor: Vad kan man när man kan det här? Vad innebär 

det att kunna det här? Lärarlaget går dock aldrig djupare in i sin analys och planerar aldrig lektionen 

med utgångspunkt i de kritiska aspekterna. Snarare är fokus för lektionen det didaktiska hjälpmedlet 

tallinjen. Resultatet av detta blir att eleverna inte utvecklar förståelse/lärande i det utvalda 

lärandeobjektet. Utifrån ovanstående drar jag slutsatsen att det är av betydelse av lektionen planeras 

utifrån lärandeobjektets kritiska aspekter. 

Progressionen i lärarlaget kring förståelsen av variationsteorin och dess 
betydelse för elevernas lärande 
I Kullbergs studie (2010) var lärarna sedan tidigare bekanta med såväl variationsteorin som Learning 

Study som modell. Denna aspekt såg Kullberg (ibid) som betydelsefull för det förbättrade resultatet. I 

min studie saknas det i de inledande Learning Study-träffarna kvalitativa diskussioner kring vad i 

lärandeobjektet som är betydelsefullt för att den aktuella elevgruppen ska utveckla lärande. Lärarlaget 

analyserar inte, som jag tidigare nämnt, vad som är kritiskt i det utvalda lärandeobjektet. Mestadels 

mynnar diskussionerna ut i att handla om elevers generella lärsvårigheter och stannar därvid. 

Lärsvårigheter kan enligt Kullberg (2010), vara en hjälp i själva identifieringen av de kritiska 

aspekterna. Dock krävs en fördjupning kring kritiska aspekter där läraren undersöker hur de kan hjälpa 

eleverna att urskilja dem. Min analys pekar mot att lärarlaget brister i fokusering kring urskiljning av 

kritiska aspekter. Detta leder till att lärarlaget utgår från mer generella aspekter när de planerar 

försökslektion 1. Det görs ett försök i att skapa ett mönster av variation i lektion 1. Lärarlaget utgår 

dock inte från de kritiska aspekterna när de försöker skapa ett variationsmönster i lektionen, snarare 

blir utgångspunkten att hitta variationen i uppgifterna. Det syns en tydlig progression i lärarlagets 

förhållningsätt till kritiska aspekter i planeringen av lektion 2. Här utgår lärarlaget i varje moment från 
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elevgruppens kritiska aspekter. Detta får också positiva effekter för undervisningen i lektion 2 och för 

resultatet i eftertestet. 

Ovanstående resonemang kan kopplas till att lärarlaget i inledningen av Learning Study cykeln saknar 

tillräcklig kunskap om hur variationsteorin kan användas för att eleverna ska ges möjlighet att utveckla 

lärande och/eller förmågor i ett utvalt lärandeobjekt. I linje med med Kullberg (2010), menar jag att 

det krävs förståelse av variationsteorin och dess behandling av kritiska aspekter för att lärarna ska ha 

förmågan att kunna utgå ifrån de kritiska aspekterna i sin undervisning.  

Kunskap om variationsteoretiska tankegångar  har betydelse för lärarlaget 
progression 
 Den Learning Study jag studerat skiljer sig något från tidigare publicerade Learning Studies. 

Handledaren är inte en forskare och har parallellt med Learning Study projektet gått en 

kompetensutveckling i Learning Study. Detta anser jag har haft betydelse för lärarlagets progression i 

förståelsen kring variationsteorin och dess behandling av kritiska aspekter. I projektets inledning har 

detta inneburit att fokusering på kritiska aspekter ur ett variationsteoretiskt perspektiv till viss del har 

uteblivit. Det är först när handledaren och jag är mer bekanta med variationsteorin och betydelsen av 

urskiljning av kritiska aspekter genom variation som det sker ett perspektivskifte. Detta skifte 

framträder när man jämför planeringen inför lektion 1 respektive inför lektion 2. Fokus flyttas från hur 

lärandet ska ske till vad som ska behandlas och utifrån det planeras sedan lektionen.  

Utifrån ovanstående resonemang drar jag slutsatsen att kunskap om variationsteorin har betydelse för 

lärarlagets förmåga att i undervisningen fokusera på vilket lärande som ska behandlas samt hur dess 

behandlingen ska möjliggöra utveckling av lärande. 

Elevernas lärande i förhållande till lärarlagets progression  
 Holmqvist (2010) studie följer lärares progression i förståelsen kring variationsteorin och hur detta 

leder till utveckling i förmågan att analysera de kritiska aspekterna i ett specifikt lärandeobjekt. 

Lärarna blir alltmer medvetna om vad i undervisningen som bör synliggöras och hur lektionen bör 

struktureras för att eleverna ska kunna urskilja kritiska aspekter och därmed utveckla lärande i ett 

specifikt lärandeobjekt. Lärarna blir skickligare i att se lärande som ”en relation mellan individen och 

det som lärs” och ”de kritiska aspekterna /… / i relation till den som lär sig” (Runesson s.15, 2011). I 

Learning Studien jag studerat förbättras elevernas resultat inte i eftertest 1 men i eftertest 2, dessutom 

finns det en progression i lärarlagets förståelse kring variationsteorin under cykelns gång. Med 

utgångspunkt i det resultatet drar jag slutsatsen, att lärarlagets progression i förmågan att ur ett 

variationsteoretiskt perspektiv möjliggöra urskiljning av kritiska aspekter har betydelse för elevers 

lärande.  

Undervisningen och kritiska aspekter  
 Syftet i en Learning Study är att komma åt vad som kan vara kritiskt för elevernas lärande och att med 

utgångspunkt i detta strukturera undervisningen. Det handlar om att lärarna undersöker vad som måste 

till i undervisningen för att eleverna ska kunna urskilja de kritiska aspekterna och därmed utveckla sin 

förståelse/sitt lärande i det utvalda lärandeobjektet. Lärarlaget, i studien jag studerat, avser att hitta det 

som är kritiskt för den aktuella elevgruppens lärande i lärandeobjektet men misslyckas.  Lärarlaget 

utgår i lektionsplaneringen inför lektion 1 mestadels från lärsvårigheter och generella aspekter som är 

grundade på tidigare erfarenheter och forskning. Detta kan antas bero på lärarlagets ringa förståelse 

kring variationsteorin och de olika innebörderna i lärsvårigheter och kritiska aspekter. Lärarlaget gör 

försök att hitta de för den aktuella elevgruppen specifika kritiska aspekter, men faller hela tiden 

tillbaka i allmänna diskussioner kring problematiken kring talsortsräkning och användandet av 
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tallinjen. Detta får konsekvenser  i planeringen och genomförandet av lektion 1, där fokuseringen är 

användandet av tallinjen som hjälpmedel vid subtraktionsberäkningar. Runesson (2011), Kullberg 

(2011) och Runesson och Mok (2004) betonar att det är nödvändigt att låta eleverna erfara de kritiska 

aspekterna under lektionen för att det lärande som avses ska äga rum. Det här realiseras, enligt min 

bedömning, i lektion 2 där lärarlaget får med flertalet kritiska aspekter och eftertestet visar på ett 

förbättrat resultat i jämförelse med förtestet. Detta anser jag visa på en utveckling av elevernas 

lärande.  

Space of learning 

Kullberg (2011) urskiljer i sin studie hur lärarna tillsammans med eleverna skapar ”space of learning”. 

Denna interaktion sker när elevernas tillsammans med lärarens frågor och exempel blir föremål för 

innehållet i lektionen. I Runessons (2011) studie sker detta när lärarna och eleverna tillsammans 

skapar ett mönster av variation under lektionen. I min studie sker detta när en elev i lektion 2 lyfter 

fram räknesättet multiplikation i samband med belysningen av den kritiska aspekten, den kommutativa 

lagen. Läraren lyfter fram elevens resonemang för att ytterligare förtydliga när den kommutativa lagen 

fungerar. Det är av betydelse, anser jag, att läraren tillåter eleverna att till viss mån forma innehållet i 

lektionen. Denna interaktion är enligt mig till viss del nödvändig för att utveckla lärande hos eleverna. 

Det här innebär att lektionen inte in i minsta detalj kan vara planerad, utan att ett ramverk eller 

manuskript ska finnas som utgångspunkt och stöd för läraren. Läraren bör dock, anser jag, vara på det 

klara med vilka kritiska aspekter som ska lyftas fram och varthän elevernas kunskapande ska ledas. 

Detta för att interaktionen ska vara till hjälp i att utveckla det lärande som avses. Lärarens flexibilitet 

ska ligga i hur de kritiska aspekterna lyfts fram, vilket kräver att läraren är väl insatt i det 

kunskapsområde som ska utvecklas. I vissa fall när interaktion tillåts kan nya kritiska aspekter belysas, 

som är av betydelse för att eleverna ska utveckla lärande.  

Samband mellan hur de kritiska aspekterna ges möjlighet att erfaras under 
lektionen och elevers lärande 
Marton, Runesson och Tsui (2004) beskriver en lärandemiljö med utgångspunkt i en aktuell 

elevgrupps förkunskaper och förmågor, som öppnar upp för olika dimensioner av variation. Detta 

mönster av variation är nödvändigt för att eleverna ska ges möjlighet att urskilja de kritiska aspekterna 

och därmed utveckla utvald förmåga och/eller kunskap. I variationsteorin sker detta genom att man 

utifrån de kritiska aspekterna skapar ett mönster av variation i lektionen. I resultatet från Learning 

Studien jag studerat, framkom att elevernas förutsättningar att utveckla förmågan att göra beräkningar 

inom subtraktion med tiotalsövergång med lämplig strategi ökade när läraren skapade ett mönster av 

variation kring de kritiska aspekterna under lektionen. Wernberg (2009) hänvisar sitt resultat i sin 

studie till skillnaden i hur variationsmönstret syntes i de olika lektionerna. I de lektioner där de 

planerade mönster av variation uteblev, erbjöds inte eleverna enligt Wernberg (ibid) möjlighet att 

urskilja de kritiska aspekterna. Detta ledde i sin tur till att eleverna inte utvecklade det lärande som var 

planerat för. Utifrån min, Wernbergs (2009) och Kullbergs studie (2010) drar jag slutsatsen att det 

finns ett samband mellan elevers lärande och hur eleverna ges möjlighet att urskilja kritiska aspekter 

under en lektion. 

Lärarlagets urskilda kritiska aspekter i förhållande till tidigare forskning i 
matematik/matematikdidaktik 

De kritiska aspekterna som slutligen identifieras i den Learning Study jag studerat är följande: 

 den kommutativa lagen  

 när fungerar talsortsräkning bra och när gör den det inte 

 att svaret alltid är detsamma oavsett strategi 
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 att se talen i uppgiften innan man börjar räkna 

 att subtraktion är skillnaden mellan talen 

 att ordet fler blir som en signal för eleverna att de ska använda ett visst räknesätt. 

Jag skall kort kommentera tre av de kritiska aspekterna (den kommutativa lagen; när talsortsräkning 

fungerar bra och när den inte gör det; och att elever förlitar sig på signalord) i relation till tidigare 

forskning om matematik och matematikdidaktik:  

Larsson (2011) belyser, med hänvisning till Leinhardt (1987), hur problem uppstår då elever använder 

sig av talsortsräkning i subtraktion när entalen eller tiotalen inte räcker till. Problematiken kring 

användandet av beräkningsstrategin talsortsräkning i subtraktion är något som även tas upp i TIMSS 

för- och huvudstudie. Problemet uppstår när eleven använder sig av den kommutativa lagen i 

subtraktion och subtraherar det mindre talet från det större talet oavsett vilket av talen som är minuend.  

Lärarlaget i min studie upptäcker en ny kritisk aspekt signalorden efter genomförandet av 

försökslektion 2. Handledaren belyser den på följande sätt:  

De har svårt att se att det är en subtraktion när det står fler. Då kopplar eleverna begreppet fler till att 

det är addition 

 (s.34). 

 I TIMSS för- (2006) och huvudstudie (2007) uppmärksammas att det snarare är i själva enkodningen 

av kontexten som elevers förmåga brister, inte i själva beräkningsmomentet. Frisk (2009) resonerar 

kring att detta problem uppstår eftersom elever förlitar sig på de så kallade signalorden i kontexten i 

matematikuppgifter.  

Det är värt att uppmärksamma att det inte är ovanligt att en ny kritisk aspekt upptäcks i slutet av en 

Learning Study cykeln och att även den kritiska aspekten tas med i resultatet. Runesson (2011) anser 

att själva identifieringen av de kritiska aspekterna pågår under hela Learning Study cykeln och att det 

är de som sedan kan dokumenteras och kommuniceras till andra. 

Kan de urskilda kritiska aspekterna i den Learning Study jag undersökt vara en 
tillgång för andra lärare 
Kullberg (2010) har undersökt hur identifierade kritiska aspekter i en Learning Study kan 

kommuniceras och tillämpas av andra lärare. Med utgångspunkt i dessa tidigare identifierade kritiska 

aspekterna och videoinspelade lektioner fick lärarna i Kullbergs studie planera en ny lektion. 

Kullbergs studie (2010) indikerar att identifierade kritiska aspekter i tidigare studier kan användas som 

utgångspunkt vid identifieringen av kritiska aspekter i en ny elevgrupp. De kritiska aspekterna som 

synliggörs i undervisningen ska, enligt Kullberg (ibid), ha sin utgångspunkt i den aktuella 

elevgruppens förkunskaper och förförståelse. Jag bedömer att de kritiska aspekter som kommit fram i 

den Learning Study jag studerat är kommunicerbara och användbara för andra lärare. Detta utifrån 

såväl Kullbergs (2010) resonemang som min ovanstående analys av hur lärarlagets upptäckta kritiska 

aspekter har stöd i tidigare forskning kring matematik/matematikdidaktik.  

Slutord 

Vårterminen 2012 kommer jag återigen att medverka i en Learning Study. Det kommer att vara med 

samma handledare och lärarlag. Lärarlaget har redan vid höstterminens slut valt ett nytt 

kunskapsområde att hitta ”sitt” lärandeobjekt i. Kunskapsområdet är bråk. Jag ser fram emot att 

återigen få gå igenom en Learning Study cykel. Denna gång med en annan utgångspunkt där såväl jag, 
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handledaren och övriga i lärarlaget kommer vara mer bekanta med Learning Study som modell och 

med variationsteorin och dess kritiska aspekter. Förhoppningsvis kommer det att generera i 

möjligheter för  den nya elevgruppen att utveckla lärande i ett utvalt lärandeobjekt. Detta med 

utgångspunkt i den nya elevgruppens förkunskaper och förförståelse och det som för just dem, 

framstår som kritiska aspekter. 
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Bilaga 1- Kullbergs mall  

De olika punkterna som dokumenteras i Kullbergs mall är följande: 

 Innehåll – Förmåga vi ville att eleverna skulle utveckla. 

 Elevtankar – Elevernas förståelse av det aktuella innehållet. Elevernas såväl ”väl utvecklade” 

uppfattningar som rena ”missuppfattningar” både före och under lektionerna som varit viktiga 

i betydelse för själva studien. 

 Kritiska aspekter – De aspekter som vi funnit kritiska för våra elever – de som gjorde skillnad 

för elevernas lärande. 

 Icke kritiska aspekter – De aspekter som vi inte fann vara kritiska för våra elever – de som 

gjorde liten eller ingen skillnad för elevernas lärande. 

 Variationsmönster – Hur gjorde vi det möjligt för att våra elever fick syn på de kritiska 

aspekterna? 

 Förbättringar i elevernas prestationer – Vilket lärande har vi kunnat observera hos våra elever? 

 Övrigt.  
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Bilaga 2 – utskick till föräldrar  

Under höstterminen deltar Ekensbergsskolan i ett forsknings- och 

utvecklingsprojekt i samarbete med Stockholms universitet. Projektet inne bär 

att vi på Ekensbergsskolan genomför en s.k. ” Learning Study” i matematik i åk 

3.  

Learning Study är en modell, utarbetad av forskare på Göteborgs universitet, 

som syftar till att utveckla nya kunskaper om elevernas lärande inom ett 

specifikt område. Modellen har fått stor uppmärksamhet då ett kontinuerligt 

arbete med Learning Study på sikt leder till högre resultat hos eleverna, men 

även till att lärarna utvecklar skicklighet i att se vad eleverna behöver kunna för 

att lära sig det man vill att de ska lära.  Området vi valt att studera är 

beräkningsstrategier i subtraktion, något som många elever har svårt för enligt 

våra egna erfarenheter, men även svenska forskningsresultat och internationella 

kunskapsmätningar visar på detta.  

I en Learning Study planerar flera lärare tillsammans en lektion som sedan 

genomförs i flera klasser.  Lektionen filmas för att vi i efterhand ska kunna 

utvärdera och förbättra lektionen. De lärare som deltar är XXXX, XXXX, Jenny 

Fred och XXXX. XXXX leder studien och går parallellt en kurs i Learning 

Study på Stockholms universitet. I kursen ingår att i studiesyfte visa upp en 

utvald filmsekvens, ca fem minuter lång, för de andra kursdeltagarna. Alla 

uppgifter som samlas in i studien kommer att behandlas enligt de riktlinjer som 

finns för liknande studier som gäller för deltagarnas anonymitet. 

Vi hoppas att ni vill ställa upp i denna undersökning som är viktig för att ge 

kunskap om hur vi kan förbättra undervisningen i matematik. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Barnets namn: _____________________________________ 

 

Jag tillåter att mitt barn är med på filmen 

Jag tillåter INTE att mitt barn är med på filmen 

 

Målsmans underskrift: ________________________________ 
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Bilaga 3 – beräkningsstrategier  

Beräkningsstrategier i subtraktion 

Algoritmberäkningar – Den kännetecknas av att beräkningarna görs enligt samma mönster enligt en 

inlärd procedur samt att alla tal behandlas som ental. Den kan göras såväl med hjälp av papper och 

penna som i huvudet. (Kerstin Larsson 2011 efter Foxman & Beishuisen, 2002; Fuson m.fl. 1997) 

Exempel: 
   10 

  47 

-   8 

  38 

 

Talsortsräkning – De olika talsorterna, dvs. tiotal, ental osv.  räknas var för sig och sedan adderas 

delresultaten. (ibid) 

Exempel: 

58-42= 

50-40=10 

8-2=6 

10+6=16 

Svaret är 16. 

 

Stegvisa beräkningar – Det finns olika varianter av den här strategin, som t.ex. räkna framåt i talraden 

och räkna bakåt i talraden. Det som kännetecknar stegvisa beräkningar är att den första termen 

betraktas i sin helhet och sedan räknar man uppåt eller nedåt i talraden stegvis, dels i tiotalshopp och 

dels i entalshopp. (ibid) 

Exempel räkna framåt i talraden: 

58-42=  

42           52 10 

 52         58=6 

10+6=16 

 

Exempel räkna bakåt i talraden: 

58-42= 

58          48=10 

48         42=6 

10+6=16 
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Bilaga 4 – förtest/eftertest 

Visa hur du tänker. Skriv och rita. 

 

51 – 3 = 

 

 

 

 

 

 

 

101 – 98 = 

 

 

 

 

 

 

78 – 43 = 

 

 

 

 

 

 

82 – 38 =  

 

 

 

 

 

 

200 – 197 = 
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Lotta och Lisa hittar varsin pinne i skogen. 

Lottas pinne är 98 cm och Lisas är 101 cm. 

Hur stor är skillnaden i längd mellan pinnarna? 
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Bilaga 5 – försökslektion1 

Lektion 1 

Läraren berättar om syftet med lektionen. Återkopplar till förtestet de gjort, som ju ska hjälpa 

oss att bli bättre på att undervisa om subtraktion. I testet visade det sig att många barn räknar 

ut uppgifter utan att tänka på efter vad det egentligen är för tal i uppgiften och då blir det 

ganska ofta fel. 

Läraren visar ett elevexempel på Activboarden som är en felaktig lösning på uppgiften 200-

197. Eleverna får frågan: Svaret i den här uppgiften är fel. Hur kommer det sig att den här 

eleven har gjort fel? 

Eleverna får först tänka enskilt i en minut, sedan resonerar de i par. Efter tre minuter bryter 

läraren och frågar en grupp i taget vad de kommit fram till. Läraren skriver upp elevernas 

tankar på tavlan (delad i fyra rutor?) Förhoppningsvis har någon av grupperna föreslagit att 

man ska räkna skillnaden mellan talen)     

Läraren belyser sedan att subtraktion inte enbart innebär att minska, som eleven i exemplet 

gjort talsortsvis, utan även att jämföra skillnaden mellan talen, hur långt det är emellan. 

Läraren visar sedan en tallinje på Activboarden och visar var talen 197 och 200 ligger på den. 

Eftersom vi inte behöver använda den delen av tallinjen som är långt till vänster, ”förstorar” 

vi upp tallinjen runt talen 197 och 200. Frågar eleverna  

 Hur långt är det emellan talen 200 och 197?  Visar tre steg tydligt på tallinjen. Skillnaden är 

3. Betona att skillnaden är samma sak som hur långt det är emellan talen. Skriv 200 - 197 = 3 

ovanför tallinjen 

Läraren tar fram en ny tom tallinje och skriver uppgiften 163-156. Frågar eleverna hur man 

kan ta hjälp av tallinjen här?  Sätter sedan ut talen på tallinjen och frågar hur långt det är 

emellan. Skillnaden är 7. Skriver svaret på uppgiften.  

Tar fram en ny tallinje och säger att nu ska jag komma på en annan uppgift där skillnaden 

också är 7. Jag sätter ut talen 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47  här på tallinjen. Mellan 

talen 46  och 39  är skillnaden 7. Jag skriver 46-39=7 

Läraren ger eleverna i uppgift att i par göra egna subtraktionsuppgifter där skillnaden är 7. I 

en av uppgifterna ska talen ligga mellan 132 och 152. Sedan får ni välja talområde fritt, men 

skillnaden ska fortfarande vara 7. De får flera tomma tallinjer med streck på, till hjälp. De får 

ca 7 min på sig. Eleverna får sedan välja ut en av sina uppgifter som de berättar för klassen. 

Läraren skriver upp alla uppgifter på tavlan och visar på tallinjen.  

Läraren ger en sista uppgift med större skillnad. 62-38. Eleverna uppmanas lösa den med 

hjälp av en tom tallinje.  
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Bilaga 6 - variationsmönster  

Tänkt variationsmönster i Lektion 1 

lektionsuppgift Subtraktions- 

uppgift 

minuend subtrahend Differens  strategi 

1: felaktigt elev 

exempel 

 invariant invariant invariant Invariant variant 

2: lärargenomg variant variant variant Invariant invariant 

3: elevuppgift 

fast differens 

variant variant variant Invariant invariant 

4: elevuppgift 

62-38 

 

invariant  invariant invariant Invariant variant 
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Bilaga 7 - Försökslektion 2 

Försökslektion 2  

 

1. Tre uppgifter visas på tavlan. Eleverna får i uppgift att fundera över vad de har gemensamt. Ev 

ledtråd: vilket räknesätt…? 

 

2. Hur skrivs dessa uppgifter på mattespråk? Skriv upp på tavlan. 

 

3. Barnen får uppgifterna i kuvert, de ska lösa dem i par. Uppmana dem att reflektera över talen i 

uppgiften innan de börjar räkna. 

 

4. Läraren går igenom uppgiften 74 – 48 på tavlan, räknar talsortsräkning och räknar fel på 

entalen. Vad blev fel? 

 

5. Diskussion om den kommutativa lagen, visa detta konkret, med pengar eller tallinje, eller 

kanske både och! Diskussion om när talsortsräkning kan vara mindre lämpligt. 

 

6. Eleverna får i uppgift att titta på de andra uppgifterna och se om någon av dem passar att lösa 

med talsortsräkning. (147 - 135) 

 

7. Hur kan man lösa 74 – 48 på något annat sätt? Alla arbetar i par och försöker komma på ett 

eller flera sätt. Genomgång på tavlan, visa på tom tallinje. 

 

8. Talsortsräkning eller ej? Eleverna får dra varsin lapp ur en burk. De ska diskutera två och två 

om den går att lösa med talsortsräkning eller inte.  

 

9. Dessa sorteras upp på tavlan under JA eller NEJ. Eleverna får gå fram en och en och säga 

uppgiften och motivera var de sätter den. 
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Bilaga 8 – Uppgifter försökslektion 

2 

Hubert är 135 cm lång och Hampus är 147 cm lång. Hur 

mycket längre är Hampus? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisa är ute och handlar en vinterjacka. Hon har 200 kr. Jackan 

kostar 189 kr. Hur mycket har hon kvar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Räkna ut skillnaden mellan 74 och 48. 
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Uppgifter som ska sorteras JA eller NEJ 

 

72 – 69 

 

56 – 13 

 

342 – 222 

 

57 – 42 

 

101 – 98 

 

204 – 199 

 

57 – 83 

 

133 – 5 

 

1000 – 999 

 

88 – 64 
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