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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att synliggöra några elevers svårigheter när det gäller de centrala 

aspekterna i grundläggande taluppfattning, med fokus på addition och subtraktion. Studien grundar sig 

på 13 intervjuer med elever i årskurs 3-5. Som utgångsmaterial för intervjuerna användes den muntliga 

diagnosen Individuella samtal som ingår i Diagnostiska uppgifter i matematik för användning i de 

tidiga skolåren (Skolverket, 2010c). I samband med intervjuerna observerades även hur eleverna 

konkretiserar uppgifterna med stöd av sina fingrar och tiobasmaterial. Den muntliga diagnosen ger en 

tydlig bild av vilka strategier eleverna använder sig av när de löser en uppgift samt visar vilka 

svårigheter eleverna har när det gäller grundläggande taluppfattning.  

Studiens resultat visar att eleverna har svårigheter med den grundläggande taluppfattningen, dock i 

varierande grad. Eleverna använder sig till stor del av en och samma strategi där de vid addition 

använder sig av uppåträkning med stöd av fingerräkning och vid subtraktion använder de sig antingen 

av uppåträkning eller nedåträkning med fingrarna som stöd. Flera av eleverna verkar ha lärt sig en 

strategi för addition och en för subtraktion som de sedan konsekvent använder sig av när de ska lösa 

en uppgift. Eleverna reflekterar vare sig över om svaret de kommer fram till eller om den strategi de 

använder är rimlig och effektiv. Många av eleverna visar att de kan tiokamraterna, men de har svårt att 

generalisera den kunskapen när de ska lösa andra uppgifter där talet tio inte implicit används i 

uppgiften. Även dubblorna visar de att de kan men det tycks se de som kunskaper som skilda från 

varandra där de vare sig har förståelse eller ser hur de kan använda sig av den kunskapen i andra 

sammanhang. Eleverna uttrycker att de tycker att subtraktion är svårt, vilket kan tyda på att de inte ser 

sambandet mellan addition och subtraktion. I mina intervjuer visade det sig på så vis att de elever som 

inte behärskade talraden till fullo också visade på stora svårigheter med de nakna additions- och 

subtraktionsuppgifterna.  

Nyckelord 

Taluppfattning, additions- och subtraktionsstrategier, number sense, konkret material, 

matematiksvårigheter. 



 

 

Förord 

Äntligen är den klar! Den här dagen har stundtals känts väldigt långt borta. För mig har arbetet med 

denna uppsats varit både lärorik och arbetssam. Uppsatsen har under dessa månader blivit som en 

familjemedlem, stundtals den i familjen som tagit mest tid i anspråk. Men nu är det slut på det. Nu 

kommer den istället att bli min arbetskamrat som jag kommer ha stort stöd och glädje av i min roll 

som speciallärare i matematik. Det ser jag med spänning fram emot! 

Tack till er elever som positivt och engagerat har delgett mig era tankar och besvarat mina enträgna 

frågor. Tack till släkt och vänner som på ett eller annat sätt har hjälpt och stöttat mig i mitt skrivande.  

Till min handledare Diana Berthén som har varit ett stöd under hela resans gång. Med ditt 

engagemang och dina värdefulla synpunkter har jag nu nått hela vägen fram. Ett stort tack! 

Mitt största tack går till min man Niclas och son William som stått ut med en stressad och disträ fru 

och mamma. Utan ert fantastiska stöd hade denna resa inte varit genomförbar.  
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Inledning 

Ett av de viktigaste målen i matematikutbildningen är att elever skaffar sig en grundläggande 

taluppfattning. ”På sätt och vis utgör den en förutsättning för att se matematik som meningsfull i sig 

och för att hantera en allt mer omfattande användning av matematik i vardag och samhälle” (Reys, 

Reys & Emanuelsson, 1995. s.8). Taluppfattning är ett centralt område i skolmatematiken och för 

elevernas matematiska kunskapsutveckling (Skolverket, 2010a). Vidare är taluppfattning 

grundläggande för matematisk förståelse och har betydelse för goda framsteg i matematik (Löwing, 

2008; Magne, 1998). Allt fler elever når inte målen i matematik och en del  i detta anses vara elevers 

bristande kunskaper i grundläggande taluppfattning. Återkommande internationella och nationella 

undersökningar som Pisa 2009 (Skolverket, 2010b), Timms 2007 (Skolverket, 2008) och NU-03 

(Skolverket, 2004) visar att svenska elevers matematikkunskaper blir allt sämre. I Timms 2007 

framkom det att svenska elever i årskurs 4 visade på bristande prestationer i taluppfattning och 

aritmetik samt när det gällde att använda sig av relevanta fakta, begrepp och metoder. I en annan 

undersökning av svenska elevers taluppfattning i årskurs 4 och 8 framkom det att undervisningen i 

skolans tidigare år misslyckats med att utveckla taluppfattning för ett stort antal elever (Reys, Reys & 

Emanuelsson m.fl. 1995a).  

Det har visat sig att elever i matematiksvårigheter i stor utsträckning har brister i grundläggande 

taluppfattning, använder sig av felaktiga lösningsstrategier samt har svårt att generalisera de strategier 

de använder sig av (Skolverket, 2010a). Det är viktigt att svårigheterna uppmärksammas i ett tidigt 

skede för att eleven ska kunna ges adekvat stöd (a.a). Kan en orsak till elevers bristande kunskaper i 

taluppfattning bero på att eleverna svårigheter inte uppmärksammats i tidigt skede, eller att 

svårigheterna har uppmärksammats men av olika anledningar inte åtgärdats? 

I en rapport från Skolinspektionen (2009) framkommer det att svensk matematikundervisning i hög 

grad bygger på tyst enskild räkning i läroböckerna där eleverna mer eller mindre räknar mekaniskt sida 

upp och sida ner. Min erfarenhet är att elever kan svara rätt på uppgifter som rör den grundläggande 

taluppfattningen, t.ex. 8+6, men hur de har kommit fram till svaret, vilka strategier de använt sig av 

och om de har förståelsen går inte att utläsa av enbart svaren, vare sig de arbetar i matematikboken 

eller på prov. Reys, Reys och Emanuelsson m.fl. (1995b) för ett liknande resonemang när det gäller 

skriftliga prov. Även om eleven visar på ett bra resultat i provet innebär det inte nödvändigtvis att 

eleven har kunskap om tals uppdelning, använder sig av effektiva och generaliserbara strategier och 

kan dela upp tal på olika sätt eller kan använda sig av kända talfakta.  Flera internationella studier visar 

att elever med bra resultat på skriftliga prov inte nödvändigtvis har en grundläggande taluppfattning. 

Författarna menar vidare att om det hade varit enkelt att bedöma värdet av elevernas taluppfattning 

och ett sådant verktyg hade existerat idag skulle det använts flitigt ute på skolorna (a.a). I och med att 

eleverna ägnar mycket av lektionstiden till matematikböcker så kommer de matematiska 

diskussionerna i skymundan. Bristen på matematiska diskussioner i de svenska 

matematikklassrummen är stor både elever emellan och mellan lärare och elever (Skolinspektionen, 

2009). För att som lärare uppmärksamma och få en bild av den enskilde elevens förståelse och 

kunskap av taluppfattning är således en dialog mellan lärare och elev nödvändig (Engström, 2003). 

Det bästa sättet att få reda på hur elever tänker när de tar sig an en uppgift är helt enkelt att fråga dem 

(McIntosh, 1995), men, påpekar Engström (2003) för att kunna ställa lämpliga frågor fordras det att 

läraren har en god ämnesdidaktisk kunskap.  



2 

 

Under mina år som yrkesverksam lärare främst inom de lägre stadierna har jag mött elever som har 

problem med den grundläggande taluppfattningen, men det har varit svårt och tagit tid att både 

upptäcka och synliggöra vad deras svårigheter egentligen består i. I min kommande yrkesroll som 

speciallärare kommer en av mina arbetsuppgifter vara att synliggöra elevernas tankestrategier och se 

vari svårigheterna ligger, samt utifrån min kompetens hjälpa klassläraren att planera undervisningen 

för att eleven ska få den undervisning som den är berättigad till. 

Syfte  

Syftet med studien är att synliggöra 13 elevers svårigheter när det gäller de centrala aspekterna i 

grundläggande taluppfattning, med fokus på addition och subtraktion i årskurs 3-5.  

 

Frågeställningar 

- Hur visar sig elevernas svårigheter? 

- Vilka strategier använder sig eleverna av? 

- Hur konkretiserar eleverna uppgifterna med stöd av fingrar och tiobasmaterial?  
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Teoretisk bakgrund 

Matematik är hierarkiskt uppbyggd och karaktäriseras av moment som till stor del bygger på varandra, 

men för den sakens skull lär sig inte elever matematik hierarkiskt (Pettersson, 1990). I Skolverket 

(2010a) beskriver Pettersson ”att lära sig matematik är inte som att klättra upp för en stege utan mer 

som att utforska och lära känna ett landskap” (s.4), där varje elev går sin individuella väg. Därför 

spelar elevens förkunskaper och en varierad undervisning en betydande roll för elevens framtida 

matematikutveckling (Löwing, 2004; Pettersson 1990).  

Matematik är även starkt sammanknippad med olika begrepp. I litteraturen framställs ett antal 

definitioner och beskrivningar av matematiska begrepp och kunskaper som eleverna ska utveckla. Allt 

från övergripande begrepp som till exempel taluppfattning till beskrivningar av olika strategier. 

Matematiska begrepp jag har kommit i kontakt med under arbetets gång är: taluppfattning, talbegrepp, 

god taluppfattning, talraden, räknesekvens, komplettera, uppåt- nedåträkning, fingerräkning, 

talkombinationer, tiokamrater.  

Taluppfattning  

Bland forskare (såsom Kilborn, 2002; Löwing, 2008; McIntosh, 2010; Neuman, 1989; Reys, Reys & 

Emanuelsson, 1995) råder det enighet om att taluppfattning är ett grundläggande område i 

matematikundervisningen och viktig för det fortsatta matematiklärandet. En övergripande definition 

av begreppet taluppfattning är att kunna uppfatta, förstå och använda tal, men hur begreppet beskrivs 

och vilka beståndsdelar taluppfattning innehåller finns det inget entydigt svar på. Reys och Reys 

(1995) menar att taluppfattning inte är ett begränsat område i matematiken utan mer ett perspektiv på 

kunnande som växer fram genom kunskaper och erfarenheter. Det är mer ett sätt att tänka som bör 

prägla all matematikundervisning (a.a). Utifrån Reys och Reys (1995) sätt att beskriva taluppfattning 

förstår man att tolkningarna av begreppet kan vara olika. I forskningslitteraturen används dessutom 

olika beskrivningar av begreppet taluppfattning, där flera olika uttryck nämns i en och samma text. 

Vanligt förekommande är god taluppfattning, talbegrepp och ”number sense”, där det sistnämnda 

enligt Reys, Reys och Emanuelsson m.fl. (1995b) ”är något vidare begrepp på taluppfattning än det 

som framställs i Sverige” (s.23). Men frågan är vilken beskrivning av taluppfattning de syftar på, med 

tanke på att det finns fler än en definition av begreppet taluppfattning som används i Sverige. Nedan 

kommer först en kort introduktion om barns tidiga förståelse av tal följt av ett urval beskrivningar av 

begreppet taluppfattning. 

Barns tidiga förståelse av tal  

Barns utveckling och förståelse av taluppfattning kan ses som en kumulativ process där ny kunskap 

bygger vidare på det som eleven redan kan (Emanuelsson, 1995). Taluppfattningsprocessen startar 

enligt Magne (1998) när barnen är mycket små. Barnens taluppfattning tar sin utgångspunkt i barnens 

egen vardag och förankras hos dem genom praktiska erfarenheter (a.a).  

Barn kan redan de första levnadsåren uppfatta små ordnade mängder. Visuellt kan barnen till exempel 

uppfatta antalet prickar på en tärning (Löwing, 2008). Att med ett ögonkast uppfatta skillnaden mellan 

mängder som innehåller ett, två eller tre föremål, brukar också benämnas med det engelska ordet 

”subitizing” (Ahlberg, 2001; Kilborn, 2002; Löwing, 2008). Redan när småbarn börjar prova på att 
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jämföra antal föremål i olika mängder har de enligt Magne (1998) tagit det första klivet in i 

taluppfattningens värld med tillhörande abstrakta begrepp. Barnen lär sig också ofta tidigt att rabbla 

1,2,3 som en ramsa, men de ser ingen koppling mellan räkneord och antal (Ahlberg, 2001; Kilborn, 

2002). 

För att barn ska förstå kopplingen mellan räkneord och antal och hur räkneorden kan användas för att 

räkna måste barn ha vissa grundläggande principer enligt många forskare (såsom Ahlberg, 2001; 

Kilborn, 2002; Löwing, 2008). Dessa forskare hänvisar till Gelman och Gallistels (1978) forskning. 

Gelman och Gallistel utgår från följande fem grundläggande principer  

1. Abstraktionsprincipen innebär att alla föremål som ingår i en väl avgränsad mängd kan räknas. 

2. Ett-till-ett-principen innebär att kunna para ihop föremål i två olika mängder för att på så vis 

jämföra om de innehåller lika många föremål.  

3. Principen om godtycklig ordning innebär att oberoende i vilken ordning föremålen räknas så 

blir resultatet detsamma. 

4. Principen om räkneordens ordning innebär att räkneorden har en bestämd ordning. 

5. Antalsprincipen  eller kardinalitetsprincipen innebär att de sista räkneordet i en mängd står för 

antalet föremål i mängden (a.a). 

Barnen utvecklar de här fem principerna successivt (Ahlberg, 2001). Enligt Löwing (2008) betraktas 

principerna som betydelsefulla förkunskaper för att barn ska ha möjlighet att bygga upp en 

taluppfattning och lära sig matematik. 

Olika beskrivningar av taluppfattning 

McIntosh, Reys och Reys (1992) menar att taluppfattning innebär att ha känsla och förståelse för tal, 

samt förmåga att använda tal i olika matematiska situationer och sammanhang. Det innefattar även att 

kunna göra logiska kopplingar mellan ny kunskap, redan uppnådd lärdom och att utveckla användbara 

strategier vid hantering av tal och matematiska operationer. McIntosh, Reys och Reys representerar 

alltså en vid syn på begreppet taluppfattning. De har utifrån den allmänna diskussionen om 

taluppfattning strukturerat upp taluppfattning i tre huvudområden (jämför Anghileri, 2000). Varje 

huvudområde innehåller enligt McIntosh m.fl. (1992) ett antal förståelser: 

 Knowledge of and facility with numbers: innefattar förståelse för talföljden; att tal kan 

representeras på olika sätt. Enligt detta kan talet 5+7 räknas ut genom att dela upp talet 7 i 5 

och 2 för att sedan räkna ut talet som 5+5+2. Dessutom innefattas förståelse för tals storlek 

genom att sätta det i relation till ett annat tal, samt att använda sig av hållpunkter när man 

tänker på tal.  

 Knowledge of and facility with operations: innefattar förståelse för effekterna av olika 

räkneoperationer; kunskap om matematiska egenskaper i form av matematiska lagar samt att 

se samband mellan olika räkneoperationer, vilket kan innebära att dra nytta av sambanden 

mellan addition och subtraktion när ett problem ska lösas. 

 Applying knowledge of and facility with numbers and operations to computational settings: 

innefattar förståelse för sambandet mellan själva problemet och den beräkning som krävs för 

att kunna lösa det specifika problemet; kunna välja lämplig strategi för att lösa en uppgift och 

att samtidigt vara medveten om att vissa strategier är mer effektiva än andra. Exempelvis att 

det går att lösa uppgiften 8+7 genom att räkna en i taget men det är mer effektivt att använda 
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sig av 10-kamrater och tänka 8+2+5 eller använda sig av dubblorna 7+7+1 och slutligen 

kunna reflektera om resultatet utifrån det presenterade problemet är rimligt (McIntosh, Reys 

och Reys, 1992). 

I handboken Förstå och använda tal- en handbok utgår McIntosh (2010) från dessa huvudområden. 

Boken är ett diagnostiskt verktyg för lärare som främst riktar in sig på svårigheter och 

missuppfattningar som kan visa sig i elevernas arbete kring taluppfattning.  

 

Reys, Reys och Emanuelsson m.fl. (1995b) och Emanuelsson och Emanuelsson (1997)  beskriver en 

annan slags taluppfattning. De har utifrån internationella studier sammanfattat det som visat sig vara 

betydelsefullt för taluppfattning i sex olika aspekter.  

 Förståelse av tals betydelse och storlek – innefattar förståelse av positionssystemet med basen 

10, relationer inom tal till exempel att talet 9 kan delas upp som 7 och 2 eller 6 och 3, 

förståelse för relationer mellan tal samt att kunna jämföra tals storlek.  

 Förståelse och användning av olika representationer av tal – tal kan uttryckas på många olika 

sätt, för att kunna utföra en beräkning på ett så enkelt sätt som möjligt kan tal delas upp eller 

sättas samman. Till exempel talet 12 kan formuleras som 6+6, 10+2, 20-8, 22-10. Tal kan 

uttryckas språkligt, i form av bilder eller laborativt material. 

 Förståelse av operationernas innebörd och funktion – att förstå innebörden av olika 

operationer och hur de fungerar, samt att bedöma om resultatet är rimligt. 

 Förståelse och användning av ekvivalenta uttryck – att förstå och använda sig av räknelagar 

och likhet för att utveckla lösningsstrategier och förenkla uttryck, samt att kunna bedöma, 

ompröva eller effektivisera beräkningar, som till exempel: 17+13=17+3+10=20+10  

 Strategier för beräkning och antalsbestämning – att kunna utnyttja de tidigare nämnda 

aspekterna för att kunna lösa ett problem i form av uppskattning, huvudräkning, skriftlig 

räkning eller med hjälp av miniräknare. 

 Referenspunkter vid mätning – att kunna använda sig av och ha kunskap om standardiserade, 

icke standardiserade eller personliga måttreferenser för att förstå relationer mellan tal och 

omvärld (a.a). 

Dessa aspekter finns likaså sammanställda i Skolverkets kommentarmaterial till kursplanerna i 

matematik (Skolverket, 1997). Reys, Reys och Emanuelsson m.fl. (1995b) beskrivning av 

taluppfattning kännetecknas av: 

…en övergripande förståelse för tal och operationer parat med förmåga, färdigheter och lust att 

använda denna förståelse på olika sätt som underlag för beslut och för att utveckla användbara och 

effektiva strategier för att använda tal och operationer (s.23) 

De betonar liksom McIntosh, Reys och Reys (1992) vikten av att reflektera över tal, räkneoperationer 

och framkomna resultats rimlighet.  

 

Ytterligare en annan beskrivning av taluppfattning presenteras av Löwing (2008) som menar att 

taluppfattning innebär att ha en förståelse för hur tal är uppbyggda, dess egenskaper och hur de 

relaterar till varandra. I en sådan taluppfattning ingår att:  
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 behärska talens ordning och dess grannar – som att 8+1=9, eftersom någonting adderat med 

ett alltid är talet som kommer efter och tvärtom vid subtraktion. 

 behärska positionssystemet med basen 10 samt 10- och 100-övergångar – som att talet 45 kan 

delas upp i 4 tiotal och 5 ental, att 9+3=12 och 12-3=9 som senare kan generaliseras till 

99+3=102 och 102-3=99. 

 behärska och kunna använda sig av de grundläggande räknelagarna - som den 

kommunikativa lagen för addition a+b=b+a, associativa lagen för addition (a+b)+c=a+(b+c) 

och distributiva lagen a∙(b+c)=a∙b+a∙c. 

Med hjälp av lagarna kan tal delas upp i termer och faktorer och det är på dessa lagar de 

viktigaste räkneoperationerna bygger. 

 behärska tals uppdelning i termer – som att 8+6 kan räknas ut genom att dela upp talet 6 i 2+4 

eftersom 8+2=10, vilket i sin tur ger 8+6=8+2+4=10+4. 

 kunna avgöra tals storleksordning, att avrunda tal och att arbeta med runda tal – som att göra 

avrundningar av tal för att enklare kunna göra rimlighetsbedömningar samt använda sig av 

runda tal vilket är tal som är lätta att räkna i huvudet, som exempel 5, 10 och 20.  

Den ovan beskrivna taluppfattningen kännetecknas vidare enligt Löwing (2008) av att behärska de 

grundläggande additions- och subtraktionskombinationerna i talområde 1-20 med flyt, vilket innebär 

att vid krävande uppgifter kan fokus läggas på problemet i sin helhet istället för på nämnda 

talkombinationer. Denna taluppfattning används också i diamantdiagnoserna
1
 (se Skolverket, 2009).  

 

En fjärde beskrivning av taluppfattning ges av Magne (1998).  Enligt honom är taluppfattning en 

fundamental del av människans tänkande. När Magne (1998) ska beskriva begreppet taluppfattning 

använder han sig av ett pussel som metafor, där taluppfattningen är helheten och varje pusselbit 

representerar en del av helheten. Saknas det någon pusselbit kan det vara svårt att få en helhetsbild, 

därför är förståelsen för relationen mellan del och helhet en viktig aspekt i begreppet taluppfattning.  

Kort beskriver Magne (2002) att taluppfattning avser ”klassificering, ordning, serier, parbildning, 

grundtal, antal, ordningstal, pekräkning, talramsan, sifferkännedom, sifferskrivning, talmönster samt 

tiosystemet”(s.10).  

I Magnes beskrivning av begreppet taluppfattning ingår delar av barns tidiga förståelse av tal såsom 

klassificering, ordning, serier, parbildning, som enligt honom startar långt innan barn förstår talens 

innebörd. Detta saknas i de övriga tre beskrivningarna av taluppfattning. Löwing (2008) ser det istället 

som förkunskaper till taluppfattning och hänvisar till Gelman och Gallistels (1978) fem principer som 

i mångt och mycket påminner om de Magne beskrivit. 

De slutsatser man kan dra utifrån dessa fyra beskrivningar av taluppfattning är att de tre första 

beskrivningarna vid en närmare granskning rent innehållsmässigt liknar varandra. Skillnaden består 

främst i hur författarna valt att kategorisera begreppet taluppfattning och att de betonar vissa delar i 

taluppfattningen olika mycket. Löwing (2008) betonar till exempel vikten av att kunna 

talkombinationerna med flyt mycket starkt. Dessa tre beskrivningar av begreppet taluppfattning 

genomsyrar likaledes diagnostiska material som används ute på skolorna idag, där Löwing är en av 

                                                      
1 Diamantdiagnoserna är ett diagnostiskt material som syftar till att kartlägga vari eleven befinner sig i sin 

matematiska kunskapsutveckling och hur undervisningen ska utformas för att eleven ska gå vidare. 
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författarna till Diamantdiagnoserna (Skolverket, 2009) och McIntosh (2010) är författare till boken 

Förstå och använda tal - en handbok som är ett diagnostiskt material med fokus på taluppfattning. 

Den definition av taluppfattning som jag utgår ifrån i den här uppsatsen har sin utgångspunkt i dessa 

tre beskrivningar.  

Räknestrategier för addition och subtraktion med fokus på huvudräkning 

Additions- och subtraktionsoperationer kan utföras på en mängd olika vis och med olika kvalitéer. En 

del går att använda vid ett visst tillfälle, men är ej generaliserbara och kan i längden leda till att eleven 

inte kommer vidare utan fastnar i uppräkning, där eleven till exempel ska räkna ut 6+8 räknar ett steg i 

taget upp till svaret 14. Andra strategier bygger på räknelagar och leder eleven vidare i sin 

matematiska utveckling (Löwing, 2008). Målet är enligt Kilborn (2002) att hela tiden byta upp sig till 

mer effektiva strategier och tankeformer för att kunna utföra allt mer komplicerade beräkningar både 

vid huvudräkning och vid skriftliga beräkningar (a.a). För att det ska vara möjligt betonar Löwing 

(2008) vikten av att förstå strategierna på ett sådant sätt att de lätt kan appliceras i olika situationer. 

Vid både addition och subtraktion har elevens kunskap om talraden stor betydelse enligt Kilborn 

(2002). Behärskar eleven inte talraden framlänges och baklänges till 40, så kan eleven till exempel inte 

räkna ut 28+5 eller 33-5 genom uppåträkning
2
 och nedåträkning

3
. Därmed hindras eleven att utveckla 

sina additions- och subtraktionstankar (a.a). Att behärska talraden gör det enkelt att lära sig att tal som 

adderas med ett alltid är talet som kommer närmast efter och tal som subtraheras med ett är alltid det 

föregående talet (Löwing, 2008). Magne (1998) pekar dock på vikten av att eleven inte fastnar i 

räkning på talraden vid addition och subtraktion vilket i längden blir mycket tidskrävande och inte 

leder eleven framåt i sin matematiska utveckling (a.a). De första additionsstrategierna eller 

tankeformer som beskrivs av flera forskare (såsom Ahlberg, 2001; Kilborn, 2002; Löwing, 2008; 

Neuman, 1989) är räkna alla, räkna från första termen och räkna från största termen. Ordningen 

baseras på strategiernas effektivitet och målet är att eleverna successivt byter upp sig till mer effektiva 

strategier (Neuman, 1989). Utifrån dessa tre strategier skulle uppgiften 3+6=9 lösas så här: 

För att kunna lösa uppgiften utifrån strategin räkna alla behöver eleven ha tillgång till konkreta 

föremål eftersom det innebär att eleven först räknar den första mängden av tre föremål, sedan räknar 

den andra mängden som består av sex föremål för att till sist räkna ihop hela mängden från 1-9.  

Räkna från första termen innebär att eleven utgår från tre och räknar vidare i sex steg, samt räkna från 

största termen då eleven istället utgår från sex och räknar vidare tre steg. Dessa strategier räcker dock 

inte i längden menar Kilborn (2002) utan måste utvecklas och förfinas. Ju mer komplicerade talen blir 

desto viktigare är det att eleverna behärskar kunskapen om talens uppbyggnad och kan använda sig av 

räknelagar på ett sådant sätt att det senare kan generaliseras (a.a). Om eleven som exempel ska räkna 

ut uppgiften 23+22 är vare sig, räkna alla, räkna från första termen samt räkna från största termen 

några effektiva metoder enligt Neuman (1989). Då är det enligt Kilborn (2002) mer effektivt att istället 

använda sig av kunskapen om tals uppbyggnad och dela upp tiotal och ental för sig, där 23 då ger 

20+3 och 22 ger 20+2, som leder fram till 20+20+3+2.  

Löwing (2008) och Kilborn (2002)  menar att till skillnad från addition där samtliga tre presenterade 

strategier innebär en form av uppräkning så kan subtraktionsstrategierna, ta bort, komplettera och 

jämföra uppfattas som tre helt skilda sätt att räkna (a.a). Ta bort innebär att uppgiften 103-99 beräknas 

                                                      
2 Uppåträkning: Eleverna räknar uppåt ett steg i taget. 

3 Nedåträkning: Eleverna räknar nedåt ett steg i taget. 
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genom att räkna bakåt till delen 99 och samtidigt hålla reda på hur många steg man räknat eller vid 

uppgiften 103-4 då man räknar bakåt fyra steg till återstoden 99. Komplettera även kallad lägga till 

som är inversen till addition där 103-99 beräknas genom att utgå från delen 99 och därifrån räkna 

uppåt i fyra steg till 103. Jämföra innebär att kunna förstå att 103 är tre steg från 100 och 99 ett steg 

från 100 och på så vis förstå att 103-99=3+1=4. 

Ju mer erfarenhet eleverna får av subtraktion desto effektivare blir deras räknande (Kilborn, 2002). 

Subtraktion med större tal utgår precis som för addition från elevernas kunskaper om tals uppbyggnad 

och de grundläggande talkombinationerna. 

Talkombinationerna 

En betydande del i den grundläggande taluppfattningen och för att få flyt i räknandet är att behärska de 

grundläggande talkombinationerna inom talområde 1-20, både när det gäller addition och subtraktion 

(Löwing, 2008). Kunskapen om och förståelsen av de olika talkombinationerna är enligt McIntosh 

(2010) en av grunderna för att senare kunna behandla de olika räknesätten med flersiffriga tal (a.a).  

Ahlberg (2000) betonar vikten av att ha förståelse för talens del-helhetsrelation (a.a), där som exempel 

talet nio är ett heltal som kan delas upp på 10 olika sätt: 9+0, 8+1, 7+2, 6+3, 5+4, 4+5, 3+6, 2+7, 1+8 

och 0+9. De kunskaper som eleverna utvecklar inom talområde 1-10 kan de sedan generalisera till 

högre talområden (Sterner, 2007). På samma sätt kan de menar Neuman (1989), använda sig av 

kunskapen om tals del-helhetsrelation vid subtraktion, eftersom subtraktion är inversen till addition 

enligt Löwing (2008), där additionen 7+2=9 svarar mot subtraktionerna 9-7=2 och 9-2=7. Löwing 

poängterar att talkombinationerna inte är oberoende av varandra utan det går att finna en rad olika 

mönster som hjälper till att bilda en struktur för att underlätta inlärningen, vilket innebär att eleverna 

inte behöver lära sig alla kombinationerna en och en. Genom att till exempel börja med att addera och 

subtrahera med 1 så har eleven med en och samma strategi lärt sig ett antal kombinationer. Vidare kan 

eleven utgå från dubblorna i form av 3+3=6, 5+5=10 som elever ofta lär sig ganska tidigt. Om 

eleverna behärskar dubblorna kan de utnyttja den kunskapen vid 6-3=3, 10-5=5 (Kilborn, 2002). 

Eleverna kan sedan använda sig av den kunskapen vid tal som är nästan dubblor, som 3+4=7 eftersom 

det är en mer än 3+3=6 eller en mindre än 4+4=8 och likadant vid subtraktionen 13-6 =7 där eleven 

kan härleda till 12-6=6 (a.a). 

Magne (1998) menar att en betydande helhet att behärska är tiotalet som dessutom utgör grunden för 

förståelse av tiosystemet. När eleverna ska börja arbeta med tiotalsövergångar behöver eleverna 

således kunna tiokamraterna, där två tals summa är tio (Löwing, 2008). När talkombinationerna inom 

talområde 1-10 är befästa kan eleverna inom högre talområden använda sig av strategin lägga till eller 

ta bort till tiogränsen för att lösa en uppgift enligt Neuman (1989). Detta är en strategi som alltid går 

att använda (a.a). Då blir det enkelt för eleverna att lösa tal som 58+6 eftersom de kan använda sin 

kunskap om tals delbarhet och kan då se att talet 6 kan delas upp som 2 och 4, alltså 58+2+4=64 

(Sterner, 2007).  

Konkretisering i form av fingrar och tiobasmaterial  

Matematik handlar om att abstrahera. När olika begrepp och metoder inom matematiken ska förklaras 

räcker inte alltid språket till utan det förutsätts att läraren konkretiserar för att eleven ska förstå. För att 

konkretisera ett område och lyfta fram en tankeform inom matematiken kan laborativt material vara 

till en hjälp. Det laborativa materialets funktion är att lyfta fram det matematiska tänkandet och att 

stödja språkliga förklaringar för att kunna lösa ett problem (Löwing & Kilborn, 2006; Malmer, 2002), 

där vikten av en tydlig relation mellan materialet och vad som avses att eleverna ska lära sig betonas 



9 

 

(Skolverket, 2011). Det laborativa materialet måste enligt författarna användas på ett meningsfullt och 

välplanerat sätt för att hjälpa eleven att skapa inre bilder som stöd för att utveckla generaliserbara 

metoder för att lösa en uppgift (Löwing & Kilborn, 2006; Malmer, 2002). Många forskare använder 

sig av termen konkret material istället för laborativt material, vilket Löwing och Kilborn (2006) menar 

är missvisande, då materialet i sig självt inte är konkretiserande utan det är på vilket sätt materialet 

används som är avgörande. Målet är att när eleverna lärt sig behärska en ny tankeform och befäst den 

kunskapen läggs det laborativa materialet åt sidan (Löwing & Kilborn, 2006).  

Ett sätt att konkretisera är att använda fingrarna som hjälpmedel. Fingrarna är till en början ett 

effektivt hjälpmedel för att tydliggöra tals helhet och delar inom talområde 1-10 (Sterner & Lundberg, 

2002). På vilket sätt fingrarna används har emellertid stor betydelse. Neuman (1989) skiljer mellan att 

”räkna tal” och att ”se” tal. Att ”räkna” innebär att eleverna använder fingrarna för att hålla ordning på 

vilken siffra de sagt till skillnad mot att ”se” då fingrarna fungerar som en struktur för de tio första 

talen, där eleverna med fingrarnas hjälp samtidigt kan se talet som helhet och dess delar.  För att kunna 

se tal i den bemärkelsen kan varje finger endast representeras av ett siffernamn. Det fenomenet kallar 

Neuman (1989) för fingertal. Eleverna tänker då vare sig framåt eller bakåt när de använder sig av 

fingertalen utan ser direkt de två delarna. Målet är att eleverna ska använda fingertalen som ett 

tankeverktyg som för dem vidare i sin matematiska utveckling mot ett mer abstrakt matematiskt 

tänkande. Eleverna har då gått från att räkna ett finger i taget till att istället tänka fingertal där talet sex 

representeras av hel hand och ett finger (a.a). 

Ett annat sätt att konkretisera är att använda tiobasmaterialet. Materialet har till uppgift att 

åskådliggöra positionssystemet, talens struktur och hur talen är uppbyggda genom att vara uppdelade i 

ental, tiotalsstavar, hundrarutor (Malmer, 2002). Fördelen med materialet enligt McIntosh (2010) är att 

tiotalsstaven är precis tio gånger större än entalskuben. Ljungblad ( 2001) menar att läraren måste vara 

väl medveten om vad denne vill att eleverna ska uppnå med materialet och hur det ska förankras hos 

dem. Även om eleverna använder sig av materialet innebär det inte automatiskt att eleven förstår 

materialets funktion i relation till uppgiften. Riesbeck (2008) menar att eleven ofta hamnar i görandet 

och vet vare sig syftet eller målet med materialet eller hur de ska prata om det. En annan anledning 

enligt Ljungblad (2001) är att det konkreta materialet är framtaget av vuxna som redan uppfattar 

helheten och ser att en tiostav består av tio ental, medan för eleven så är det bara en stav och inget 

annat (a.a). Om materialet ska leda till konkretisering eller inte beror enligt Löwing (2004) på hur 

läraren introducerat materialet för eleverna. Kopplingen mellan det konkreta och abstrakta inte är 

något som existerar av sig självt utan den skapas av läraren (Skolverket, 2011). 

Elevers svårigheter med grundläggande 

taluppfattning och hur det påverkar lärande i 

matematik 

Forskning om elevers svårigheter i matematik är idag enligt Engström och Magne (2008) eftersatt i 

jämförelse med till exempel forskning om läs- och skrivsvårigheter.  

Det saknas enighet bland forskarna om orsaker, definitioner, metoder för intervention med mera. 

Mycket grundforskning återstår. Det saknas i stor utsträckning evidens för metoder som används i 

arbetet med elever i matematiksvårigheter. (a.a. s. 93)  

Det finns olika forskningstraditioner om och tolkningar av elevers svårigheter i matematik och olika 

beskrivningar av detta fenomen i forskningslitteraturen. Vilken beskrivning forskaren väljer att 
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använda sig av beror till viss del på inom vilken forskningstradition denne befinner sig och vari 

svårigheterna tar sin utgångspunkt. Häggblom (2000) använder sig av beskrivningen lågpresterande 

elever medan Magne (1998) använder sig av särskilt utbildningsbehov i matematik som enligt honom 

visar att problemet inte ligger hos eleven personligen. En vanligt förekommande beskrivning är 

matematiksvårigheter, vilken är den beskrivning som kommer att användas i detta arbete.  

Svårigheter med grundläggande taluppfattning 

Elevernas svårigheter med den grundläggande taluppfattningen kan yttra sig på flera sätt. 

Taluppfattning är ett område i matematiken som innefattar många olika moment som eleverna ska 

förstå, vilket enligt Pettersson (Skolverket 2010a) i sin tur ställer höga krav på eleverna. Som till 

exempel när en elev ska ta sig an följande uppgift: Om du har 2 kronor och vill köpa en glass för 9 

kronor, räcker dina pengar då? Hur många kronor fattas?  

Till att börja med innebär det att eleven ska kunna förstå innehållet och innebörden av de begrepp som 

används i uppgiften, vidare ska eleven kunna välja en passande lösningsstrategi, förstå betydelsen av 

och sambandet mellan addition och subtraktion, redovisa sin lösning på ett begripligt sätt, muntligt 

eller skriftligt, reflektera över om lösningen de kommit fram till är rimlig (Skolverket, 2010a). 

Dessutom ska talkombinationerna inom talområde 1-10 vara automatiserade (Löwing, 2008). Elever 

som har svårigheter i matematik har enligt Magne (1998) framförallt problem med att abstrahera och 

dra slutsatser. Taluppfattning ses ju som en oumbärlig kunskap för all kommande matematik och 

framförallt för algebra (Engström & Magne, 2003). Magne (1998) menar vidare att elever som har 

svårigheter med den grundläggande taluppfattningen kommer att få stora svårigheter när de kommer 

till bråkräkning, tal i decimalform och procent (a.a). I längden kan problem med talkombinationerna 

leda till att eleverna kan få stora svårigheter med den mer avancerade matematiken såsom 

uppställningar och problemlösningsuppgifter som innehåller flera delberäkningar (Löwing, 2008).  

I Häggbloms (2000) undersökning framkom det att elever som hade matematiksvårigheter vid 9 års 

ålder till stor del även hade detta vid fyllda 15 år och att det hängde samman med elevernas 

taluppfattning. Det överensstämmer med Engströms och Magnes studie (2003) som dessutom visar på 

en stor skillnad i taluppfattning mellan elever utan svårigheter och elever i matematiksvårigheter.  

Talraden 

En elev som inte behärskar talraden både framlänges och baklänges kan enligt Löwing (2008) få 

svårigheter när denne bland annat ska addera och subtrahera i huvudet. Mcintosh (2010) menar att 

eleverna kan ha svårigheter med att förstå siffrornas innebörd och förstå kopplingen mellan siffrorna, 

talen och räkneorden. Talen mellan 11-19 kan ställa till en hel del problem för eleverna där det 

språkliga och skriftliga mönstret inte överensstämmer med varandra. Vi skriver till exempel talet 13 

som tio-tre men när vi säger det kommer istället entalet, tre före tiotalet. Det kan visa sig när eleverna 

kommer till tiotalsövergångar där de följer mönstret från de första talen och räknar då trettionio, 

trettiotio, trettioelva (a.a).  

Talkombinationer 

I en intervjustudie som Neuman (1989) genomförde jämfördes elevernas tankeformer om de olika 

additions- och subtraktionskombinationerna i talområde 1- 10. Resultatet visade att de elever som hade 

svårigheter inte behärskade talkombinationerna och konstant använde sig av fingerräkning vid både 

addition och subtraktion (a.a). Att använda sig av fingrarna för att hålla ordning på vilken siffra de 

sagt tar enligt Ahlberg (2001) mycket tid och resulterar ofta i ett felaktigt svar, där eleven antingen 
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tappar bort sig i sitt räknande eller vid uppåt- och nedåträkning räknar med talet denne utgår ifrån 

(McIntosh, 2010). Att använda sig av uppräkning med fingrarnas hjälp menar Engström (2007) är 

vanligast förekommande hos elever i matematiksvårigheter.  

De elever som börjar räkna inom högre talområden innan de behärskar talkombinationerna inom 

talområde 1-10 kan enligt Neuman (1989) fastna i en ineffektiv strategi, som uppåt- och nedåträkning, 

vilket kan leda till matematiksvårigheter istället för utveckling av taluppfattning. Likaså Ahlberg 

(2001) betonar vikten av att behärska talområde 1-10, men till skillnad mot Neuman menar hon att 

även om elever inte behärskar talområde 1-10, har de med sig erfarenheter och kunskaper av högre tal 

från sin egen vardag och att det därför är betydelsefullt att eleverna får använda sig av den kunskapen 

för att på så sätt behålla eller väcka deras intresse med andra utmaningar. Trots att eleverna kan alla 

additionskombinationer för talområde 1-10 innebär det inte att de med automatik klarar av 

motsvarande subtraktionskombinationer, vilket kan tyda på att de inte ser samband mellan addition 

och subtraktion (Neuman, 1989). Löwing och Kilborn (2006) framhåller att blir det svårt för elever 

som inte har befäst de grundläggande talkombinationerna för addition och subtraktion med förståelse 

att kompensera detta vid ett senare tillfälle. 

Strategier 

Signifikant för elever i matematiksvårigheter är att de endast har kunskap om och kan använda sig av 

ett fåtal strategier (Ahlberg, 2001). Eleverna kan fastna i ineffektiva och långsamma strategier utan 

någon tanke eller förståelse för vad de gör (McIntosh, 1995). Ahlberg (1992) som utgår från Carpenter 

och Moser ser det som att övergången mellan elevernas personliga räknestrategier till skolans formella 

och för eleverna abstrakta matematik kan ställa till med problem och leda till att eleverna låter bli att 

försöka förstå problemen de ska lösa. Pettersson (Skolverket, 2010a) menar att svårigheter som 

förekommer i de lägre åldrarna följer med eleven upp i skolåren. Ett exempel är tankesättet störst först 

som ställer till med problem vid en subtraktion som till exempel 100-36 då eleven kommer fram till 

det felaktiga svaret 136, genom att ha räknat 6-0; 3-0; 1-0 (a.a). Elever som har svårigheter tenderar att 

använda sig av samma lösningsstrategi oavsett om de ska räkna ut 16-3 eller 16-13 och ju högre talen 

blir desto svårare blir det för eleverna att använda sig av fingrarna eller en och samma metod (Löwing, 

2009). Eleverna har inte heller insett att det i subtraktionsuppgifter går att välja mellan att tänka framåt 

eller bakåt utan de håller sig ofta till en metod (Neuman, 1989). Det kan visa sig på så sätt att när en 

elev ska räkna ut talet 21-19 försöker räkna bakåt 19 steg eller till och med använder sig av 

uppställning. De ser inte att talen ligger nära varandra och att den mest funktionella strategin är att 

räkna uppåt från 19 till 21 (Skolverket, 2010a).  

Matematiksvårigheter och dyskalkyli 

Vad själva begreppet matematiksvårigheter innefattar eller vilka elever som tillhör de olika 

beskrivningarna finns som tidigare nämnts inget entydigt svar på (Ahlberg, 2001). Att många elever 

har matematiksvårigheter och att tidiga pedagogiska insatser underlättar rör det sig dock inga tvivel 

om, men orsakerna bakom eller hur svårigheterna ska definieras råder det delade meningar om 

(Butterworth & Yeo, 2010). Magne (1998) berör ett femtiotal begrepp som används för att beskriva 

matematiksvårigheter. Dessa beskrivningar är ofta inriktade inom ett medicinskt neurologiskt spektra, 

vilket han ställer sig kritisk till då de endast fokuserar på sjukliga förändringar i hjärnan. Adler (2007) 

och Ljungblad (2003) skiljer mellan allmänna och specifika matematiksvårigheter, där allmänna 

svårigheter mer handlar om inlärningssvårigheter i stort, till skillnad mot specifika som bara berör 

vissa delar i matematiken. I samband med specifika matematiksvårigheter används ibland begreppet 
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dyskalkyli.  Engström (2003) ställer sig kritisk till denna uppdelning och understryker att det inte finns 

något stöd i forskningen som visar på att elever med allmänna eller specifika matematiksvårigheter 

skulle behöva olika material eller undervisningsmetoder. 

Matematiksvårigheter kan bero på många olika faktorer och det går sällan att peka på en specifik orsak 

(Engström, 2003; Lundberg & Sterner, 2009; Malmer, 2002; Sjöberg, 2006). Engström (2003) 

presenterar fyra olika förklaringsmodeller till varför en elev misslyckas med skolmatematiken. Den 

medicinskt/neurologiska - eleven har en funktionsnedsättning av något slag. Den psykologiska – 

eleven har koncentrationssvårigheter eller andra kognitiva svårigheter. Den sociologiska – 

miljöpåverkan, såsom att eleven kommer från en understimulerad miljö.  Den pedagogiska/didaktiska 

– undervisningsmetoderna har inte varit anpassade efter eleven, brist på lärarkompetens, brist på tid 

och enkelspårig färdighetsträning. Engström (2003) framhåller emellertid att det är de didaktiska och 

pedagogiska frågorna som bör stå i fokus. 

Dyskalkyli är ett begrepp som är sammankopplat med matematiksvårigheter, men det råder stor 

oenighet bland forskare hur det bör definieras (Engström, 2003; Sjöberg, 2006; Wilson, 2011). Enligt 

Sjöberg (2006) kan i stort sett all forskningslitteratur kring dyskalkyli hittas inom det 

medicinskt/neurologiska forskningen, där dyskalkyli till skillnad från den pedagogiska/didaktiska 

forskningen är ett vedertaget begrepp enligt Adler (2007). Dyskalkyli antas bero på en dysfunktion i 

hjärnan som påverkar det matematiska processerna (Butterworth ,Varma & Laurillard, 2011; Wilson, 

2011). Vidare menar författarna att forskningen kring dyskalkyli ännu bara är i sin linda och jämför 

med var forskningen kring dyslexi befann sig för ett tiotal år sedan (a.a). Butterworth och Yeo (2010) 

menar att det inte går att likställa dyskalkyli med matematiksvårigheter men inte heller var gränsen 

mellan dessa begrepp ska dras. Det kan finnas flera olika skäl till att en elev har matematiksvårigheter, 

men dyskalkyli handlar främst om räknesvårigheter och eleverna tycks sakna en känsla för tal och hur 

de ska handskas med tal (a.a).  Eleverna använder sig ofta av ineffektiva räknestrategier och tar 

fingrarna till hjälp vid mycket enkla additions- och subtraktionsuppgifter (Butterworth ,Varma & 

Laurillard, 2011). Engström (2000) är mycket kritisk till begreppet dyskalkyli som han anser innebär 

att elevers misslyckande i matematik läggs på eleven personligen och på så vis fråntar skolan sitt 

ansvar för elevers lärande (a.a).  

Undervisningens betydelse 

Att elever får matematiksvårigheter kan enligt Malmer (2002) bero på bristfällig undervisning. Dels på 

att abstraktionsnivån ligger allt för högt i förhållande till elevens kunskap och dels på att eleverna får 

alltför lite tid till att tillförskaffa sig de grundläggande matematiska begreppen. För att förebygga att 

elever hamnar i matematiksvårigheter är ett diagnostiskt arbetssätt att föredra (a.a).  

Orsakerna till att elever befinner sig i matematiksvårigheter är som sagts tidigare mångfasetterade och 

komplexa. Det finns därför inte en undervisningsmetod eller ett sätt som hjälper alla elever (Ahlberg, 

2001). Lärarens professionalitet innefattar både kunskaper i ämnet samt i undervisningsteori, men 

likväl att se alla elevers potential till utveckling oavsett elevernas förutsättningar eller behov. För att 

elever i matematiksvårigheter ska få adekvat hjälp är det nödvändigt att läraren tar reda på var i sitt 

tänkande eleven befinner sig och startar därifrån (a.a).  

Utifrån ett matematikdidaktiskt ämnesteoretiskt perspektiv läggs fokus på matematikundervisningens 

mål och innehåll, således vad eleverna ska lära sig och vilket arbetssätt eller metod de använder sig av 

för att nå målet (Skolverket, 2011).  

Kilborn (2002) beskriver vilka krav som han anser ska ställas på teorin: 
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Den bör vara ett instrument som hjälper läraren att förstå barns tankar och att förklara hur barn kan 

bygga upp ett matematiskt vetande. En didaktisk ämnesteori i matematik bör därför i första hand utgå 

från forskningen om barns inlärning (s.7). 

Löwing (2008) menar vidare att det är eleverna och deras kunskapsutveckling som ska vara i fokus. 

Det räcker inte att läraren har en akademisk kunskap om denne inte kan förmedla matematiken till 

eleverna på ett för dem förståeligt sätt.  

Ljungblad (2001) menar att elever i matematiksvårigheter måste ges många tillfällen till matematiska 

diskussioner med en lärare där elevens tankesätt och strategier blir synliggjorda, eftersom det är från 

den enskilda elevens kunskap som den nya kunskapen utgår ifrån, lärarens matematiska och didaktiska 

kompetens är dock betydelsefull. Häggblom (2000) betonar vikten av en variationsrik undervisning för 

att alla elever ska få möjlighet att tillförskaffa sig nödvändiga kunskaper och inte fastna i ineffektiva 

strategier.  

Elever som har svårigheter med den grundläggande taluppfattningen har enligt Ahlberg (2001) inte 

behov av att öva mer på samma sak utan istället behöver de arbeta med taluppfattning på ett varierat 

sätt där fokus ligger på processen och inte på svaret. I värsta fall kan öva mer på samma sak leda till 

att eleven befäster en ineffektiv strategi (Engström, 2000). Elever är olika och lär sig på olika sätt 

oavsett om de har matematiksvårigheter eller ej. Det viktiga är att anpassa undervisningen efter varje 

enskild elev (Engström, 2003). Om undervisningen om den grundläggande taluppfattningen sker i 

helklass, i en mindre grupp eller enskilt beror enligt Ahlberg (2001) på elevens behov vid det aktuella 

tillfället.  

Bedömning av elevers svårigheter och 

möjligheter i grundläggande taluppfattning 

Kartläggning   

En pedagogisk kartläggning handlar om att både analysera elevens svårigheter och missuppfattningar 

men även elevens kunnande och miljön kring eleven (Skolverket, 2003). För att få en helhetsbild av 

eleven måste flera olika kartläggningsinstrument i form av intervjuer, observationer och diagnoser av 

skilda slag användas (Asp Onsjö 2008; Magne, 1998; Skolverket, 2003). För att få en ökad förståelse 

för hur eleverna tänkt när de löst en uppgift är det en fördel om läraren följer upp diagnosen med 

någon form av intervju (se Löwing, 2004; Löwing & Kilborn, 2006; Myndigheten för skolutveckling, 

2007), eller som i denna studie där diagnosen genomförts i intervjuform. På det sättet kan läraren få 

syn på elevens tillvägagångssätt och utifrån detta se vari elevens svårighet ligger och på så sätt ge 

eleven adekvat hjälp (Skolverket, 2010a). Likaså menar Ahlberg (2001) att det är viktigt att kartlägga 

hur eleven gått tillväga när denne löser en uppgift för att på så sätt uppmärksamma elevens strategier 

och kunskap om tals relationer till varandra. Genom kartläggningen får läraren en bild av elevens 

kunskaper och svårigheter och kan på så vis få en bild av hur undervisningen ska läggas upp framöver 

(a.a). 

Bedömning  

I kartläggningsprocessen ingår bedömning som en naturlig del. Vid all matematisk inlärning utgör 

bedömning en viktig faktor vars syfte är att främja elevens lärande (Björklund Boistrup, 2005, 2010). 

Enligt Pettersson (2010) är bedömning av lärandet en process som behöver ske kontinuerligt, därför 

ska lärande och bedömning hänga ihop.  
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Bedömningen kan antingen vara formativ eller summativ (Pettersson, 2010). Myndigheten för 

skolutveckling (2007) beskriver kort summativ bedömning som bedömning av lärande där en 

summering av elevens kunskap görs vid en viss tidpunkt i form av till exempel betyg och skriftliga 

omdömen. Till skillnad mot formativ bedömning som ses som bedömning för lärande där eleven aktivt 

deltar i sin lärandeprocess och bedömningen kontinuerligt i form av diagnoser, prov av olika slag, 

IUP, observationer, självbedömning mm. Den formativa och summativa bedömningen står dock inte i 

motsatsförhållande till varandra utan det råder ett ständigt samspel mellan dessa (a.a).  

Black och Wiliam (2009) beskriver fem huvudstrategier att ta hänsyn till vid formativ bedömning där 

lärare, elev och dennes kamrat ses som huvudaktörer. I dessa strategier ingår att tydliggöra målen och 

skapa delaktighet i undervisningen, skapa diskussioner för att synliggöra elevernas förståelse, ge 

eleverna feedback som leder dem framåt i sitt lärande, att se hur de kan lära av varandra och att få 

eleverna att se att de är ägare av sitt eget lärande (a.a).  

I den formativa bedömningen ses återkoppling som ett av de viktigaste inslagen, men för att 

återkoppling ska vara effektiv och utveckla elevernas lärande förutsätts enligt Hattie och Timberley 

(2007) tydlighet kring vad som ska bedömas. När läraren ska ge respons på elevens test, så behöver 

både läraren och eleven ha en bild av vilka kvalitativa nivåer och kunskapskvaliteter som är av 

betydelse för den aktuella uppgiften (Giota, 2006). Hattie och Timberley (2007) utgår från tre områden 

som är betydelsefulla i samband med återkoppling till eleven. De är: Feed Up - hur elevens kunskaper 

ser ut i förhållande till kunskapskraven; Feed Back - visar var eleven för tillfället befinner sig i sitt 

lärande; Feed Forward - ska ge eleven upplysning om hur denne konkret kan gå vidare i sin 

kunskapsutveckling (a.a.).  

Black och Wiliam (2010) menar att formativ bedömning med fokus på återkoppling hjälper elever att 

höja sina studieresultat, framförallt lågpresterande elever hjälps. Elever som själva är involverade i 

bedömningsprocessens olika steg ger positiva effekter på lärandet. Peltenburg, van den Heuvel 

Panhuizen och Doig (2009) talar om dynamisk bedömning som särskilt svagare elever kan dra nytta av 

då den genom sin flexibilitet och tillgång till olika typer av artefakter gör det möjligt att finna elevers 

dolda kompetenser. Artefakter kan hjälpa elever att reflektera över sina räknefärdigheter vilket innebär 

att de blir mer aktiva i sitt lärande (a.a). 

Formativ bedömning kan enligt Hodgen och Wiliams (2006) användas som ett inlärningstillfälle om 

eleverna ges möjlighet att reflektera och diskutera de matematiska uppgifterna. I diskussionen 

använder och utvecklar de sitt matematiska språk. Vidare menar Ahlberg (2001) att en undervisning 

som grundar sig på variation, kommunikation mellan lärare- elev och elever emellan hjälper eleven att 

medvetandegöra både sina egna räknestrategier och andras. Genom att reflektera över olika 

lösningsstrategier av ett problem kan eleven utveckla en djupare matematisk förståelse (a.a). Det kan 

ses som en del i bedömningsarbetet där läraren får möjlighet att se elevens matematiska kunnande ur 

olika perspektiv. Läraren bör därför variera bedömningsformerna så att varje enskild elev får möjlighet 

att visa sitt kunnande (Pettersson, 2010). 

I föreliggande studie används ett muntligt diagnosmaterial som underlag för intervjuerna samtidigt 

som elevernas tillvägagångssätt vid uträkningarna observerades. Det diagnostiska materialet har till 

syfte att ge läraren stöd att se var eleven för tillfället befinner sig i sitt kunnande i matematik 

(Skolverket, 2010c). Det är också ett stöd för att bedöma om eleverna har nödvändig kunskap för att 

klara av att nå åldersrelevanta mål. Det diagnostiska materialet är således ett steg i 

bedömningsprocessen och ger läraren kunskap om var eleven befinner sig i sitt lärande men också hur 

eleven ska gå vidare i sin kunskapsutveckling. Vid bedömning av yngre elevers taluppfattning är det 
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av yttersta vikt att analysera elevernas räkne- och tankestrategier (a.a). För att lärare ska få reda på hur 

elever tänker när de löser en uppgift anser McIntosh (2010) att den enskilda intervjun är den optimala 

metoden, i och med att det enligt Skolverket (2010a) enbart är den visade kunskapen som kan 

bedömas. Det ställer stora krav både på den som ska bedöma och den som bedöms. Lärare måste 

skapa situationer och samtalstillfällen i undervisningen där eleven får chans att visa sina kunskaper. 

Samtidigt måste eleven vara medveten om att denne är tvungen att visa sina kunskaper för att det ska 

vara möjligt (a.a).  

 

Metod  

Vilken metod som används i en studie har en väsentlig betydelse för resultatets värde och utseende 

(Vetenskapsrådet, 2011). För att synliggöra elevernas tankesätt när de löser en uppgift är den enskilda 

intervjun den optimala metoden att föredra (Doverborg & Pramling, 2000; McIntosh, 2010). Syftet 

med intervjun är enligt McIntosh att eleven ska få visa och berätta hur denne tänker samtidigt som 

läraren får en bild av elevens tillvägagångssätt när eleven löser en uppgift. Med tanke på att jag ville 

gå in på djupet inom ett begränsat område i matematiken och skaffa mig detaljerade beskrivningar av 

elevernas tillvägagångssätt och strategier när de tog sig an matematikuppgifter inom området 

taluppfattning är kvalitativa elevintervjuer fördelaktigt (Bryman, 2002; Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

Urval 

Elevintervjuerna genomfördes på olika skolor. Tretton elever i årskurs 3-5 intervjuades. Sex av 

eleverna var pojkar och de övriga sju var fickor. Fördelningen mellan årskurserna var följande: årskurs 

3 sju elever, årskurs 4 tre elever och årskurs 5 tre elever. Genom personliga kontakter med lärare och 

speciallärare har elevunderlaget tagits fram. Urvalet av eleverna var ej slumpmässigt utan baserades på 

elevernas svårigheter i matematik och då främst med den grundläggande taluppfattningen. Eleverna 

valdes endera ut av klassläraren eller speciallärare utifrån elevens redan visade svårigheter med 

taluppfattning eller att klassläraren kände en allmän oro för elevens matematikkunskaper. Det var även 

läraren eller specialläraren som kontaktade och informerade berörda elever och föräldrar om syftet 

med intervjun. Ungefär hälften av eleverna som deltog hade eller hade haft specialpedagogiskt stöd för 

sina matematiksvårigheter. 

Beskrivning av muntlig elevdiagnos 

I studien användes den muntliga diagnosen Individuella samtal (se bilaga 1) som ingår i Diagnostiska 

uppgifter i matematik för användning i de tidiga skolåren (Skolverket, 2010c). Syftet med det 

diagnostiska materialet är att ge lärare stöd för bedömning av elevers matematikkunskaper. Materialet 

kan användas som ett naturligt inslag i den ordinarie undervisningen, där betoningen ligger på  ”…att 

förstå hur elever har kommit fram till sina svar. Viktigt är att analysera hur eleven har arbetat med 

uppgifterna och vilka kvaliteter de olika lösningarna har” (Skolverket, 2010c. s 6).  

Materialet har arbetats fram utifrån Lpo 94 och kursplanen i matematik och inriktar sig främst på 

elever i årskurs 2 men kan med fördel användas i andra årskurser. Det individuella samtalet kan 

användas till elever som har svårigheter i matematik och framförallt med taluppfattning. Testet består 

av 18 uppgifter och sker muntligt. I och med att diagnosen är muntlig och sker genom samtal mellan 
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mig som intervjuare och elev gavs jag möjlighet att ta del av elevens tankar, tillvägagångssätt och vald 

strategi vid lösning av en uppgift. Diagnosen fokuserar på taluppfattning med betoning på förståelse 

av addition och subtraktion, huvudräkning, talraden och uppdelning av tal. Eleverna i studien hade 

tillgång till tiobasmaterial i form av ental och tiotal, som de fick använda sig av vid behov. De fick 

även använda sig av fingrarna. Skolverket (2010c) betonar dock att eleven inte uppmanas att använda 

det konkreta materialet utan att det sker på frivillig basis. Hur eleverna använde sig av tiobasmaterialet 

och fingrarna observerades under intervjun. 

Det var framförallt vägen fram till svaret som var det intressanta. Doverborg och Pramling (2000) 

menar att denna variant av intervju mer liknar ett samtal där både eleven och intervjuaren är 

betydelsefulla för samtalets utveckling. Även om intervjumaterialet utgjordes av fasta frågor så 

lämnades utrymme till följdfrågor utifrån elevernas svar (se t.ex. Bryman, 2002). De fasta frågorna 

gav mig dock möjlighet till att dels göra vissa jämförelser mellan elevernas tillvägagångssätt och dels 

urskilja vissa mönster, samtidigt som elevens egna tillvägagångssätt blev tydligt. Det är viktigt att jag 

som intervjuar har kunskap om ämnet för att kunna vidareutveckla intervjufrågorna och följa upp de 

intervjuade elevernas svar. Samtidigt leder intervjuerna mig till ökad och fördjupad kunskap om det 

jag undersöker (se t.ex. Kvale & Brinkmann, 2009).  

Genomförande  

Samtliga intervjuer genomfördes i speciallärarens rum som var bekant för de flesta eleverna. För att 

elever ska känna sig trygga och kunna koncentrera sig är valet av en lugn plats en viktig förutsättning 

enligt Doverborg och Pramling (2000), vilket speciallärarens rum var under de flesta intervjuer.  Vid 

två av intervjuerna hade dock en av speciallärarna lektion i ett angränsande rum, vilket hördes in till 

oss.  

För att bibehålla både kontakten med eleven och elevens intresse under intervjun poängterar 

Doverborg och Pramling (2000) vikten av att ha ögontakt med eleven. Med detta i åtanke och 

beroende på bordets storlek placerades eleven antingen mitt emot mig eller snett bredvid för att 

därigenom möjliggöra både ögonkontakt och närhet, allt för att undvika att eleven skulle uppfatta 

intervjun som ett förhör. Eleverna intervjuades enskilt och varje intervju varade mellan 20 och 40 

minuter. De flesta intervjuerna genomfördes på förmiddagen eller direkt efter lunch. Frågorna lästes av 

mig och på så vis gavs eleven möjlighet att lägga allt fokus på tillvägagångssättet och inte på att läsa 

eller skriva. De första åtta intervjuerna spelades inte in utan noggranna anteckningar fördes under 

samtalets gång, vilka renskrevs direkt efter intervjun. De övriga fem intervjuerna spelades in och 

transkriberades ordagrant. I och med att jag spelade in intervjuerna kunde jag helt fokusera på elevens 

förklaringar och tankar och ställa relevanta följdfrågor (se t.ex. Bryman, 2002). 

Jag började intervjun med att förklara syftet med den muntliga diagnosen. Informationen skilde sig åt 

på två sätt. Med en grupp elever genomfördes intervjun till en början i syfte att informera läraren om 

elevernas kunskaper och svårigheter med taluppfattning medan övriga elever informerades om 

studiens syfte. I de fall där läraren hade önskat information kring elevernas kunskaper har jag efter 

noga övervägande och godkännande av berörd lärare och rektor använt mig av dessa intervjuer i 

studien då de genomförts identiskt med övriga intervjuer. Övriga elever och föräldrar informerades om 

studiens syfte och vad elevernas medverkan innebar.  

Vid de intervjuer som diktafon användes tillfrågades eleverna om de godkände att intervjun spelades 

in (se t.ex. Kvale & Brinkmann, 2009). Jag förklarade att syftet med att spela in samtalen var att jag 
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skulle ha möjlighet att fokusera på deras tillvägagångssätt vid lösandet av en uppgift. Det var bara jag 

som skulle lyssna på inspelningen och när intervjun skrivits ned skulle den raderas. Samtliga berörda 

elever gav sitt samtycke till att spela in samtalen. I de fall där diktafon inte användes fördes 

anteckningar under intervjuns gång. Under första intervjun upptäckte jag att det var svårt att hinna 

med att skriva ned vad eleven sade utan att denne skulle behöva vänta. Med risk för att eleven skulle 

tröttna på att vänta började jag därför använda mig av egna förkortningar. Efter denna intervju 

renskrevs både det som sagts och de intryck jag fick av eleven under intervjuns gång. De förkortningar 

som visade sig vara funktionella och ständigt återkommande användes sedan i övriga intervjuer. Kvale 

och Brinkmann (2009) anser att just reflektionen efter varje intervju underlättar både nästa intervju 

och den kommande analysen.  

Bearbetning och analys 

Intervjuerna renskrevs antingen direkt efter intervjun eller senare samma dag och de inspelade 

intervjuerna transkriberades antingen samma dag eller dagen efter. Transkriberingarna gjordes i stort 

sett ordagrant där pauser och småord noterades. Relevanta beteenden och iakttagelser av elevernas 

kroppsspråk noterades, vilket Doverborg och Pramling (2000) menar underlättar och förbättrar 

analysen av intervjun. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) finns det ingen allmän form för utskrifter 

av intervjuer utan det beror på vad som avses med intervjun. Det viktiga är att intervjuerna 

transkriberas på samma vis, vilket det gjordes i studien. 

I det första skedet av analysarbetet sammanställdes elevernas svar årskursvis. Elevernas svar 

antecknades under respektive fråga och varje elev hade tilldelats varsin färg för att tydligöra och 

minimera risken för att elevernas svar skulle blandas ihop. När samtliga intervjuer hade transkriberats 

och renskrivits sammanställde jag samtliga elevers svar och tilldelade då varje elev varsin siffra där 

elev 1-7 gick i årskurs 3, 8-10 i årskurs 4 och elev 11-13 gick i årskurs 5 i syfte att få en mer 

övergripande bild av elevernas svar. Utifrån den sammanställningen började jag analysera mitt 

material och försöka urskilja olika teman. Även om den analytiska processen redan startar under själva 

transkriberingen enligt Kvale och Brinkmann (2009) så var det under denna fas som olika typer av 

svårigheter, strategier och konkretisering blev allt mer synliga och som sedan sammanställdes i ett 

antal teman. För att få en överblick över elevernas tillvägagångssätt när de löste de olika uppgifterna 

skapade jag en tabell (bilaga 2) där elevernas strategier, svårigheter och hur de gick tillväga när de 

skulle konkretisera fördes in. Tabellen var till stor hjälp i sammanställningen av resultatet med dess 

olika teman då jag på ett enkelt sätt kunde se både den enskilda elevens resultat i förhållande till hela 

gruppens, samt se vilka svårigheter och strategier som var dominerande.  

Trovärdighet   

Validitet avser resultatets trovärdighet och handlar om den undersökning man gör undersöker det som 

ska undersökas. För att ett arbete ska ha hög trovärdighet menar Kvale och Brinkmann (2009) att 

validering är något som ska ske genom hela forskningsprocessen, ända från tematiseringen till 

rapporteringen. Därför måste forskaren kontinuerligt kontrollera, tolka och ifrågasätta sitt resultat. I en 

kvalitativ intervjustudie är det enligt Kvale och Brinkmann (2009) svårt att dra några generella 

slutsatser då antalet intervjuade ofta är för få. Däremot går det att urskilja mönster och teman i det som 

framkommit i intervjuerna. Både under intervjuernas gång och i analysen av de transkriberade 

intervjuerna kunde tydliga mönster av elevernas svårigheter och strategier urskiljas.  
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Etiska aspekter  

Forskning syftar till att bidra med kunskap för både samhällets och den enskilda individens utveckling 

(Kvale & Brinkmann, 2009; Vetenskapsrådet, 2002, 2011). För att bedriva forskning förväntas 

forskaren att ta hänsyn till forskningskravet och individskyddskravet (Vetenskapsrådet, 2002, 2011). 

Forskningskravet innebär att redan befintliga forskningsområden och metoder fördjupas och utvecklas. 

Individskyddskravet innebär i sin tur att individens identitet skyddas och att denne inte kränks eller 

utsätts för skada, vare sig psykiskt eller fysiskt. Dessa två huvudkrav har tagits i beaktande i denna 

studie. Kraven kan däremot inte ses som fullständiga utan den ansvariga forskaren måste ständigt väga 

dessa två mot varandra (a.a).   

Individskyddskravet delas in i fyra huvudkrav: Informationskravet, samtyckeskravet 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2002; Vetenskapsrådet, 2002). 

Informationskravet innebär att de medverkande ska informeras om syftet med undersökningen och vad 

deras medverkan innebär och samtyckeskravet innebär att de medverkande har rätt att själva avgöra 

om de vill delta eller ej. I denna studie har några intervjuer till en början använts i syfte att informera 

läraren om elevernas kunskaper och svårigheter med taluppfattning. Dessa intervjuer har däremot gått 

tillväga på samma sätt som de övriga intervjuerna. Oavsett det ursprungliga syftet till intervjuerna 

hade eleverna rätt att avböja eller avbryta sin medverkan. Detta skedde i två fall, där en elev avbröt 

intervjun då han inte orkade mer och en annan ångrade sig och valde att inte vara med. I enlighet med 

vetenskapsrådets (2002) konfidentialitetskrav gavs inte någon närmare presentation av vare sig 

berörda skolor eller eleverna personligen i studien, av den orsaken att eleverna ej ska kunna 

identifieras av utomstående. I enlighet med nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002) har det insamlade 

materialet använts i forskningssyfte i och med att de anteckningar som förts eller de samtal som 

spelats in enkom varit tillgängliga för mig. Däremot har en sammanställning av elevernas visade 

kunskaper delgetts vissa berörda lärare, vilket eleverna informerats om innan intervjuerna. Efter att 

elevintervjuerna transkriberats, raderades allt inspelat material. Kvale och Brinkmann (2009) 

framhåller att intervjuare inte ska lösa alla problem med dessa fyra krav utan att jag ska vara öppen för 

de svårigheter som kan uppstå kring dessa krav under arbetets gång. Fokus hamnar därmed inte så 

mycket på etiska riktlinjer och principer som på forskarens etiska kapacitet (Kvale & Brinkmann, 

2009 s.86). Kännedom kring de etiska reglerna i samklang med mina egna erfarenheter, kunskaper och 

moraliska aspekter var avgörande för de val jag gjorde under arbetets gång (a.a). 
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Resultat och analys 

Analysen av de 13 elevintervjuerna
4
 resulterar i två huvudteman, Begränsande strategier för addition 

och subtraktion och Konkretisering med stöd av fingrar och tiobasmaterial. Svårigheterna i dessa två 

teman visar sig framförallt i att eleverna inte använder sig av generaliserbara och effektiva strategier 

när de ska lösa en uppgift och att de som regel använder sig av fingerräkning som stöd.  

Begränsande strategier för addition och 

subtraktion  

Hur eleverna gick till väga när de skulle lösa en uppgift och vilken tidigare kunskap de använde sig av 

såg lite olika ut. Analysen visar att många av eleverna kom fram till rätt svar när de löste uppgifterna, 

men också att de flesta eleverna använde sig av strategier som anses som ineffektiva. Dessa strategier 

kan inte vara till hjälp för eleverna när de kommer till högre talområden eller ska lösa uppgifter i flera 

steg. 

Ett övergripande mönster var att en och samma elev använde sig av endast en strategi för addition och 

en för subtraktion oavsett uppgiftens utformning. De elever som använde sig av sina kunskaper om 

dubblor, tiokamrater och uppdelning av tiotal och ental kunde använda dessa kunskaper vid både 

addition och subtraktion, även om de ej konsekvent utnyttjade den kunskapen. Däremot visade det sig 

att de hade svårigheter med att generalisera den kunskapen till andra uppgifter.  

Talraden   

Flera av eleverna i årskurs tre samt elev 13 i årskurs fem hade problem med talraden
5
. Det som ställde 

till problem för eleverna var framförallt tiotalsövergångar, hundratalsövergångar och att räkna bakåt. 

Vid tiotalsövergångar kunde det visa sig genom att eleverna tvekade eller svarade fel på antingen 

tiotalet eller talet som kom närmast efter tiotalet. Som i ett fall när elev 5 skulle räkna vidare från 39 

och fortsatte med trettiotio, trettioelva innan han reagerade och rättade sig själv eller som ett 

ytterligare exempel där en elev räknar 26,27,28 äh…29, äh 70.  

Två av eleverna hade stora svårigheter vid 100-talsövergångar vilket visade sig när de skulle räkna till 

105. Efter att elev 1 fick lite hjälp med talet 80 kunde eleven sedan utan problem räkna vidare till 100, 

men efter 100 fortsatte han med 200 och 300. Elev 3 visade sig också att ha svårigheter med vilket tal 

som kom efter 100. 

I:  Börja räkna på 75 och fortsätt till dess du har kommit till 105. 

E 3: Nej det kan jag inte!  

I: Prova  

E 3: 75 (räknar på till) 100, sen vet jag inte mer. 

                                                      
4 I resultatet kommer eleven konsekvent benämnas som han. Intervjuunderlaget Individuellt samtal finns 

presenterat i sin helhet i bilaga 1. I bilaga 2 finns en sammanställning av elevernas svar utifrån de 

teman som presenteras i resultatet i syfte att få en övergripande bild av varje enskild elevs strategier, 

konkretisering och svårigheter. 

5Talraden: består av grundtalen 0,1,2,3,4…. nämns i litteraturen även som räknesekvensen, räkneramsan. 
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I: Då kommer 101 och sen kommer då..? 

E 3: Hm, 103 men det finns väl inte?  

Sammanfattning: Svårigheterna för eleverna uppstod när talen blev högre än tio. Då började flera av 

eleverna räkna lite fram och tillbaka på talraden eller visade att de saknade förståelse för talens 

innebörd och blandade talen, som till exempel elev 5 som skulle räkna bakåt från 28 fortsatte med 27, 

21, 20, 19 ,90, 80.  

Det var framförallt elev 1 som visade på stora svårigheter både när det gällde att räkna framåt och 

bakåt från ett givet tal. Det som ställde till med mest svårigheter var tiotalsövergångarna, vilket elev 

13 visade vid ett flertal tillfällen. Han stannade till exempel till vid 39 och sade tvekande 50 för att 

sedan ändra sig till 40. Elevernas svårigheter med talraden resulterade i att de fick problem med de 

högre additions- och subtraktionsuppgifterna då de antingen kom fram till ett felaktigt svar när de 

använde sig av uppåt- och nedåträkning eller helt enkelt inte kunde lösa dessa uppgifter och hoppade 

över dem. Gemensamt för samtliga elever var dock att de utan problem och med högt tempo kunde 

räkna bakåt från tio. 

Lägga till/uppåträkning  

Den vanligaste strategin för eleverna vid addition var uppåträkning
6
. Uppåträkning är inte någon 

effektiv strategi som de kan generalisera till högre tal. Även om de kunde använda sig av uppåträkning 

och komma fram till rätt svar i de här uppgifterna så skulle det vid högre tal ställa till med stora 

problem. Den additionsstrategi eleverna främst använde sig av var räkna från första termen, vilket var 

naturligt i och med uppgifternas utformning där det största talet var det som stod först. Det var bara 

uppgiften 6+8 som eleverna kunde använda sig av strategin räkna från största termen vilket ett fåtal 

elever använde sig av. Vare sig eleverna räknade från första eller största termen när de löste uppgiften 

6+8 så använde sig de till största delen av uppåträkning med fingrarna som stöd.  

Elev 10 började från största termen, men räknade sedan stegvis uppåt utan fingrarnas hjälp när han 

löste uppgiften 6+8.  

E 10: Det är vänta…..14 jag plussade på från 8 och sen plussade jag på 6  

I: En i taget? 

E 10: Ja  

I: Hur håller du reda på att du har tagit 6? 

E 10: Hmm. 

I: Använder du fingrarna så du vet att du har tagit 6? 

E 10: Nä alltså jag räknar liksom i huvudet.  

I: Kan du göra det högt, exakt som du gjorde? 

E 10: Ja ,9,10,11,12,13 och 14.  

I: Hur vet du att du har tagit 6 nu? 

E 10: Jag vet inte. 

Han löser uppgift 47+6 och 58+6 på samma sätt. Även om han inte använder sig av fingrarna så sitter 

han nästan obemärkt och nickar varje steg med huvudet. 

                                                      
6 Uppåträkning: Eleverna räknar uppåt ett steg i taget. 
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Elev 4 hade dock stora svårigheter med denna uppgift och tycktes inte heller reflektera över svarets 

rimlighet när han skulle räkna ut talet 6+8.  

E 4: Det blir kanske 20. 

I: Hur tänkte du då? 

E 4: Åh jag vet inte, jag kan inte, nu orkar jag inget mer. 

Efter den här uppgiften behövde han inte göra fler. Elev 4 som hade visat sig vara ganska säker på att 

lösa uppgifter inom talområde 0-10 fick stora problem när han skulle lösa uppgifter i större 

talområden, kanske tröttheten påverkade honom något eller att han främst tidigare arbetat inom 

talområde 1-10 och att de högre talen var för abstrakta för honom.   

Elev 9 utgick från första termen använde sig av en liten annorlunda metod som efter många om och 

men och frågor av mig kunde förklara någorlunda begripligt hur han tänkte. 

E 9:…14 äh….jag tänkte bara 8+ 6,  jag vände på talet…… 

I: Försök förklara så gott du kan, jag vet att det kan vara svårt. 

E 9: Äh…jag försökte tänka att jag hade fingrar i huvudet och sen räknade jag uppåt 6 och då blev det 

14. 

I: Ja det var ju spännande, när du tänker de där fingrarna, ser du de där 6 fingrarna att de plockas ner 

en i taget till du kommer till 14 då, eller? 

E 9: Ja,mm. 

Eftersom eleven hade svårt att förklara hur han tänkte så kan mina frågor ha styrt honom i en viss 

riktning och gett en felaktig bild av hans tankesätt.  

Elev 9 härleder också ett antal gånger till uppgifter han tidigare löst under intervjun. Med tanke på att 

de tal han härledde till var från intervjun är frågan om huruvida den kunskapen han visar är befäst och 

om han skulle kunna använda sig av kunskapen vid ett senare tillfälle. 

E 9: Äh………..Hur många var det först?  

I: 58+6 

E 9: Äh 58.…..det är.. 64, jag räknade ungefär samma sak som förut fast jag inte tog 7+6 utan 8+6 

som blev 14 sen så tog jag bara upp asså. 

I: Att det blir 50+14 då, så som du gjorde när du räknade ut 47+6? 

E 9: Ja  

I: Hur tänkte du när du räknade ut 8+6, räknade du en i taget? 

E : Nej jag kom ihåg att det var 14.  

I: Hur gjorde du när du lade ihop 50+14?   

E 9: Äh, jag räknade först 50+10 som är 60 och sen så räknade jag bara plus 4 till. 

I: Kunde du det direkt eller räknade du en i taget? 

E 9: Jag kunde det direkt jag vet att 0+4 , det är ju 4. 

När eleverna skulle addera två stycken tvåsiffriga tal utan tiotalsövergångar, som i uppgift 10 där 

Måns bakade 23 pepparkakor och Mia 22 pepparkakor var det många elever som fick problem, 

framförallt i årskurs tre. De elever som hade svårigheter med denna uppgift försökte antingen lösa den 

genom uppräkning med stöd av fingrarna eller att använda tiobasmaterial, med varierande resultat. 

Flera av eleverna kom fram till svaret 25 då de lade ihop entalen och behöll tiotalet eftersom det var 

detsamma hos Måns och Mia, men de reflekterade inte över om svaret var rimligt. Elev 4 försökte till 
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en början att lösa uppgiften i huvudet kom då snabbt fram till svaret 25, men kunde inte förklara hur 

han hade tänkt. Han var dock en av få elever som kunde lösa uppgiften själv med hjälp av 

tiobasmaterial. De elever som snabbt löste uppgiften använde sig inte av tiobasmaterial utan löste den 

genom huvudräkning där de räknade tiotalen för sig och entalen för sig. 

Sammanfattning: Eleverna använde sig till stor del av uppräkning med stöd av fingrarna. Att blott 

använda sig av denna strategi är i längden en ineffektiv metod. Det visade sig när eleverna försökte 

använda sig av uppräkning i talet 23+22, där det i stort sett är omöjligt att inte tappa bort sig. 

I uppgiften 6+8 fanns det möjlighet för eleverna att använda sig av den kommunikativa lagen
7
 vilket 

endast ett fåtal elever gjorde. Antingen kan de vara så att de inte förstår dess princip att 6+8=8+6 eller 

så kan det bero på att talen i det här fallet ligger nära varandra, att det inte spelade någon större roll 

vilket de började med.  

Komplettera/uppåträkning 

Komplettera är en subtraktionsstrategi, men eleven använder sig av addition vid uträkningen genom att 

vid till exempel talet 9-7= använda sig av uppåträkning från delen 7. I uppgifterna 1,3 och 4 (se bilaga 

1) använde sig många elever av just strategin komplettera och då oftast stegvis som i längden inte är 

någon effektiv strategi. De flesta använde sig också här av fingrarna som stöd.  

Elev 8 använde sig av uppåträkning tyst i huvudet när han löste uppgift 3. 

E 8: Var de 9 kronor?  

I: Ja, och du hade 2 kr. 

E 8: Okej, då är de (lång tystnad) då är det väl 7. 

I: Hur tänkte du då? 

E 8: Jag räknade uppåt igen från 2. Ett steg i taget utan fingrar.  

Elev 8 hade löst 9-kombinaterna utan problem i den första övningen vi gjorde, men använde sig inte 

av den kunskapen här. Han använde sig inte heller av sin visade kunskap om 10-kamraterna, att 

2+8=10 och då är 2+7=9 alltså en mindre. Han löste uppgifterna 14-6 och 13-7 på samma sätt. Fastän 

han inte använder fingrarna synligt så framkom det att han ibland använder dem som ett extra stöd. 

Inte heller elev 9 använder sin kunskap om 10-kamraterna eller av fingrarna när han ska lösa samma 

uppgift.  

E 9: Äh… jag har 2 kr och sen köper för 9 (lång tystnad) kan du säga det igen? 

Jag upprepar frågan. 

E 9:……… äh då är det 7 eller vänta lite, var det 9 eller?  

I: Ja och du hade 2 kronor och glassen kostade 9 kronor. 

E 9: ………ja då blir det……7. 

I: Hur kom du fram till det? 

E 9: Äh jag…….. 

I: Använde du fingrarna eller något? 

E 9: Nä, jag tänkte nåt så här att 2 plus nånting ska bli 9. 

I: Mm, hur kom du fram till att det just skulle bli 7, räknade du 2, 3,4 till du kom till 9 eller? 

                                                      
7 kommunikativa lagen 6+8=8+6 
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E 9: Mm, men sen så glömde jag bort vad du sa.  

I: Okej, så du provade ett steg i taget först och glömde du sen bort hur många du skulle ha?  

E 9: Mm. 

I: Hur gjorde du nästa gång då? 

E 9: Jag tänkte samma sak fast då tänkte jag hur du hade sagt….(mumlar något)  

I: Okej, men när du tänkte så som du sa 2,3,4,5 använde du fingrarna då för att veta när du hade 

använt 7 eller tänkte du bara 2,3,4,5 och visste när du använt 7? 

E 9: Mm, asså jag glömde bort hur många det skulle bli.  

I: Mm, men hade du fingrarna som stöd då eller någonting?   

E 9: Nej jag tänkte bara i huvudet ett steg i taget. 

Elev 9 sitter tyst och tänker mycket när han ska lösa uppgiften och frågar om en hel del. Han tycker 

det är svårt att förklara hur han tänker och det är stundtals svårt att höra vad han säger eftersom han 

mumlar en del. Detta mönster visade sig även när han löste andra uppgifter. Det som dock framkom 

senare under intervjun var att han ”såg” fingrar i huvudet som han använde som stöd när han skulle 

lösa vissa uppgifter.   

Ta bort/nedåträkning 

Ta bort var den subtraktionsstrategi som eleverna använde sig mest frekvent av och då i form av 

nedåträkning
8
. Även när eleverna använde sig av denna strategi tog de fingrarna till hjälp. 

På frågan om du har 10 karameller och äter upp 7, hur många har du då kvar svarade elev 3 direkt 5, 

men blev osäker och tog fingrarna till hjälp genom att först lägga fram sina tio fingrar och sedan ta 

bort ett finger i taget tills han tagit bort sju fingrar. Då hade han tre fingrar kvar som blev hans svar. 

När vi sedan kom till de nakna subtraktionsuppgifterna var de flera elever som uttryckte att det var 

svårt vilket visade sig genom att flera elever antingen svarade fel eller helt hoppade över dessa 

uppgifter. Att subtraktionsuppgifterna ansågs vara svåra och ställde till det för de elever som försökte 

lösa dem visade sig i uppgift 82-7. Några elever kom fram till det felaktiga svaret 76. Anledningen var 

att eleverna inte visste vilket tal det skulle börja på, utan började med talet 82, 81, 80 och räknade sju 

steg bakåt med hjälp av fingerräkning. Elev 13 började räkna bakåt, 82-7 äh 81,80,79,78, 76, nej jag 

börjar om och backar igen. Den här gången kommer han fram till rätt svar med fingrarnas hjälp.  

Likaså elev 12 hade problem att lösa uppgiften och diskuterade en hel del med sig själv under tiden 

han försökte lösa den. 

E 12: Hm, (mumlar) vänta först kan jag ju ta 8-7 (tystnad) det är ju 1, fast då vet jag inte hur det ska 

bli på den där andra det var väl 2 också (jag upprepar talet) ……..35,  jag tänkte först 31 för att jag 

hade 1 kvar här men det blir det ju inte, så att.... 

I: Hur gjorde du nu då?  

E 12: Jag räknade neråt så där med fingrarna så jag kommer ihåg. 

I: Okej, men kan du berätta svaret en gång till på 82-7. 

E 12: Nej, 35 svarade jag ju, det borde ju bli 70 (mumlar) och inte nåt på 30 ju....  

I: Vad är då 82-7?  

E 12: Det kan väl kanske då bli 75? 

                                                      
8 Nedåträkning: Eleverna räknar bakåt ett steg i taget. 
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I uppgiften 14-6 använde sig en stor del av eleverna sina fingrar och backade ett steg i taget. Elev 10 

löste dock denna uppgift på ett helt annat sätt. 

E 10: 14 minus, det är 8. 

I: Oj, hur kom du fram till det så snabbt? 

E 10: För att 6+8 är 14. 

I: Hur vet du det då?  

E 10: Jo för att du sa det förut. 

Här härledde eleven till 6+8 som han själv hade räknat ut strax innan. 

I uppgift 11 där det var 45 personer på bussen och sen steg 10 av försökte några elever att använda sig 

av nedåträkning eller tiobasmaterial med varierad utgång. Det var endast en elev som kunde lösa 

denna uppgift med hjälp av tiobasmaterial på ett funktionellt sätt. Flera av eleverna försökte använda 

sig av nedåträkning med stöd av fingrarna, men utan framgång. Elev 3 och elev 6 börjar med 

nedåträkning med stöd av fingrarna, men båda två visade att de ej kunde räkna bakåt på talraden och 

de tappade bort sig vid ett flertal tillfällen. 

Det var ett fåtal elever som hade kunskapen om att ta bort hela tiotal. Elev 8 kom dock väldigt snabbt 

fram till svaret 35. 

E 8: Först tänkte jag bort femman och så 40-10 och sen lägger jag dit femman igen.  

I: Vad spännande, så du tänkte alltså 45-5?  

E 8: Mm, näe jag bara flyttade så jag inte tänkte på femman. 

Elev 8 hade inga svårigheter att lösa uppgiften utan snarare att förklara hur han tänkt. Utifrån hans 

resonemang kunde jag tolka att han löste den på det här viset: 45-5= 40, 40-10+5=35.  

Elev 12 svarade också direkt 35 på samma uppgift. 

E 12: Det blir 35 för från 35 upp till 45 är det 10.  

Eleven var ändå tvungen att kontrollera sitt svar och började räkna ett steg i taget från 35 upp till 45.  

E 12: Ja, det är 45. 

Sammanfattning: Subtraktionsuppgifterna var det som ställde till med mest problem hos eleverna. 

Framförallt uppgiften 82-7 som många elever svarade fel på eller hoppade över. Precis som vid 

addition framgår det även vid subtraktion att eleverna saknar effektiva och generaliserbara strategier, 

då de flesta använder sig av uppåträkning eller nedåträkning beroende på subtraktionsstrategi. 

Eleverna uttryckte sig muntligen, att de tyckte att subtraktion var svårt och jobbigt. Elev 6 sade att han 

är så dålig på matte allra helst minus. Ett vanligt felsvar på subtraktionsuppgifterna uppstod då eleven 

backade ett steg i taget och räknade med det första talet, som till exempel när eleverna skulle räkna ut 

13-7 räknade de med 13 och svaret blev då 7 istället för 6. Många av eleverna i årskurs tre hade stora 

svårigheter med att subtrahera med tio.  

Dubblor  

Några av eleverna visade att de hade kunskap om dubblorna
9
, men få visade att de kunde använda sig 

av den kunskapen när de skulle räkna ut tal som ”nästan” var dubblor. Några elever använde sig dock 

                                                      
9 Dubbla är en addition av två lika tal, som 3+3, 6+6 
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av sin kunskap om dubblor, vilket bland annat visade sig i uppgift ett där frågan handlade om hur 

många kronor som fattades om du hade 7 kronor och ett tuggummi kostade 3 kronor.  

Jag vet att 3+3 blir 6 och då tar jag bara en mer, 3+4 och då blir det 7 (elev 4). 

Elev 12 visade att det gick att utnyttja kunskapen om dubblor i talet 14-6, men föredrog en strategi 

som inte är effektiv i det långa loppet.  

E 12: Det blir 8, jag backade sex steg, ett steg i taget, men man kan också göra på ett annat sätt, även 

om jag inte gjorde det . 7+7 är ju 14 och sen var det ju 6 jag skulle ta bort och då blir det 8 istället, för 

det är en mer än 7. 

I: Okej och vilket sätt tyckte du var lättast? 

E 12: Det sättet där man räknar nedåt kanske går lite snabbare, det beror ju på hur fort man räknar 

nedåt. 

I: Då hade du ju två sätt att lösa talet på 

E 12: Ja. 

I uppgiften om nians talkombinationer där det i det här fallet kända talet var fyra, använde sig elev 7 

av sina kunskaper av dubblorna. Jag vet att 4+4=8 och sen lägger jag dit en till eftersom det var fem 

jag skulle lägga till. Då blir det nio (elev 7). 

9:ans talkombinationer10 och 10-kamraterna11 

De talkombinationer för talet nio som orsakade störst svårigheter och fingerräknande för i stort sett 

alla elever var 2 och 7 samt 3 och 6, det gällde också när de presenterades i omvänd ordning. 

Gemensamt för eleverna var att de allra flesta använde sig av fingrarna och räknade uppåt från det 

givna talet när de skulle komma fram till svaret, de såg talet som en addition 2+_=9. Det var endast 

elev 8 som använde sig av subtraktion och kunde visa att han såg samband mellan addition och 

subtraktion i den här uppgiften. Om jag har 6 klossar i den lådan, då är det 3 i den andra, Jag tänkte 

faktiskt 9-3=6. Vi har tränat så mycket på tiotal så jag kan det här. Jag tänkte helt enkelt minus här 

(elev 8). Det var han tillsammans med elev 10 som behärskade samtliga kombinationer med flyt.  Jag 

vet inte hur jag tänker, utan jag bara vet att det blir så (elev 10). 

Det var endast elev 13 som hade problem med att se vad som skulle finnas i den andra asken om det 

var åtta i den ena asken. Han började med att använda sig av en tiostav, men kom på sig själv att det 

var onödigt, eftersom han visste att åtta är en mindre än nio. Däremot använde han sig av en tiostav 

när han skulle lösa uppgiften 2+7 på ett mycket tillkrånglat sätt.  

Många elever visade att de kunde tiokamraterna. I några uppgifter kunde eleverna använda sig av sina 

kunskaper om tiokamraterna, vilket nära hälften av eleverna använde sig av i uppgift 2 och 4. 

I: Om du har 10 karameller och äter upp 7, hur många har du då kvar? 

E 8: Det blir 3 för jag tänkte på, alltså i ettan, tvåan och trean övade vi jätte mycket på tiokamraterna, 

så jag kan dom. 

 I:…och då kan du använda dom både när det är plus och minus? 

                                                      
10 Talkombinationer för talet 9 är 8+1, 7+2, 6+3, 5+4 och tvärtom. 

11 10-kamraterna är tians talkombinationer. I studien används detta begrepp eftersom de intervjuade eleverna 

och stora delar av forskningslitteraturen använder sig av 10-kamrater.  
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E 8: Ja  

Elev 10 i samma årskurs svarade på samma fråga: Det blir 3 för 10-7 är 3, eftersom att 7+3 är ju 10 

så det är bara att ta bort 3.  

De här två eleverna gav uttryck för att de var säkra på tiokamraterna och att de såg samband mellan 

addition och subtraktion.  

Några av eleverna utgick från tiokamraterna i uppgiften om niokombinationerna. De klarade av att 

direkt uppfatta hur många klossar det var i den andra asken om det var fem i den första. Jag vet att 

5+5=10 och då tar jag bara bort en och då är det ju nio kvar (elev 13).  

Sammanfattning: De flesta eleverna använde sig av subtraktionsstrategin komplettera när de skulle få 

fram det okända talet i uppgiften om 9:ans talkombinationer. De började räkna från det givna talet och 

räknade sedan uppåt ett steg i taget med fingrarna som stöd. I den här uppgiften kunde de använda sig 

av den här metoden, men i längden när talen blir större som 82-7, kommer de bli varse om att det är en 

ineffektiv och tidskrävande strategi. Då går det inte att med fingrarnas hjälp räkna ett steg i taget från 7 

upp till 82 utan att tappa bort sig . Några av eleverna utgick från 10-kamraterna när de löste 5+4, 

däremot var de endast en av eleverna som fortsatte använda sig av den kunskapen för att lösa de andra 

kombinationerna. Av de elever som kunde tiokamraterna bra, visade det sig vara få som kunde 

använda den kunskapen för att lösa andra uppgifter, både inom talområde 0-10 men också i högre 

talområden. Det var mer som om eleverna lärt sig tiokamraterna utantill, men de såg inte hur de skulle 

kunna utnyttja den kunskapen i andra sammanhang. Det gällde till viss del även kunskapen om 

dubblorna.  

Uppdelning vid 10-gränsen 

Flertalet elever nyttjade inte sin tidigare visade kunskap om tiokamraterna när de skulle lösa uppgifter 

med tiotalsövergångar utan använde sig istället av uppåt- eller nedåträkning. Endast ett fåtal elever 

utnyttjade sin kunskap om tiokamraterna genom uppdelning vid tiogränsen
12

, vilken är en 

generaliserbar strategi som kan användas vid både addition och subtraktion. Eleverna var dock inte 

konsekventa och tycktes ännu inte ha befäst denna strategi till fullo. Elev 12 visade exempel på det då 

han använde sig av denna kunskap genom att backa till närmsta tiotal i den sista uppgiften till skillnad 

från övriga uppgifter då han använt sig av nedåträkning. 

E 12: 36-8, först tänker jag då 36 och tar bort 6 och det blir 30, då har jag bara 2 kvar och då blir det 

28. 

I: Nu använde du ett nytt sätt, som du inte använt dig av förut, vilket sätt tycker du verkar enklast? 

E 12: Det här som jag gjorde precis.  

I: Jaha, tror du att du skulle kunnat ha gjort på samma sätt när du räknade ut talet i 82-7? 

E 12: Nej, jag vet inte, jag tror inte det. (funderar och säger något som är svårt att uppfatta, funderar 

igen)…… för att det är ett högre tal och det andra var lite mindre, fast i och för sig kan man tänka om 

man tar bort 2 till 80 då räknar man ner de andra som är kvar också.  

I: Så om du har 82 och tar bort 2 hur mycket har du kvar av sjuan då? 

E 12: 5.  

I: Ja och vad är 80-5? 

E 12: Äh, 75.  

                                                      
12 Uppdelning vid tiogränsen innebär att eleven vid addition, 47+6 tänker 47+3+3 och vid subtraktion, 13-

7 tänker 13-3-4.  
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I: Ja det där är också ett sätt man kan tänka på. 
 

Till skillnad från elev 12 som använde sig av nedåträkning vid subtraktionsuppgifterna 14-6 och 13-7 

använde sig elev 8 i samma uppgifter av subtraktionsstrategin komplettera. Det medförde lite problem 

när han skulle räkna ut uppgiften 82-7.  

E 8: 82-7, ja då kan man ju inte räkna mellanrummet. 

I: Nej, det blir lite svårt, det är ju ett stort mellanrum. 

E 8: Ja, då skulle jag tro, då skulle jag nog tänka hmm! Nä, jag vet nog inte riktigt hur jag tänker då.  

I: Prova att lösa talet först så kan du berätta efteråt hur du tänker, det kanske blir lättare? 

E 8: Mm…….82 eller 72.  

I: 82. 

E 8: ……… …..då blir det 75 va? 

I: Hur kom du fram till det? 

E 8: Först tänkte jag 7-2 och det blir 5 och så då tog jag bort de där 5 som blev kvar.  

I: Från vilket tal drog du bort 5? 

E 8: Jo, först tog jag bort 2 från 7 då var det 5 kvar att ta bort.  

I: Okej, och tänkte du då att du tog bort 2 från 82 och sen 5 till då, eller? 

E 8: Ja, så tänkte jag. 

I: Okej, då förstod jag dig rätt. 

Här använde sig han istället av sina kunskaper om tals delbarhet för att komma till närmsta tiotal. Den 

strategin hade han tidigare använt sig av när han löste additionsuppgifter med tiotalsövergångar, som 

till exempel 47+6 löste som 47+3+3= 53. 

Elev 11 använde sig av ytterligare ett sätt när han skulle räkna ut några av subtraktionsuppgifterna. 

När han skulle räkna ut 14-6 såg han direkt att fyra skulle bort för att komma ner till tio. När han 

däremot skulle ta bort de två som var kvar av sexan räknade han bakåt ett steg i taget till svaret åtta.  

Sammanfattning: De flesta elever såg inte att de kunde använda sig av kunskap om tiokamraterna när 

de skulle lösa uppgifter med tiotalsövergångar och om de gjorde det använde de sig inte konsekvent av 

denna kunskap. Det blev tydligt när elev 8 och 10 i årskurs fyra som visade att de kunde använda sig 

av sina kunskaper om tiokamraterna och om talkombinationer när de skulle räkna ut tal inom högre 

talområden än 1-10. De använde sig dock inte konsekvent av denna kunskap, då elev 10 använde sig 

av uppåträkning vid additionsuppgifterna 6+8, 47+6 och 58+6. Elev 8 räknade ett steg i taget, men 

med stöd av fingrarna på uppgift 6+8, 14-6 och 13-7. Med tanke på att elev 8 och elev 10 inte är 

konsekventa i sitt utnyttjande av sina kunskaper om tiokamrater och talkombinationer vid uppdelning 

vid tiogränsen tyder således på att dessa kunskaper inte är förankrade hos dem än. 

Konkretisering med stöd av fingrar och 

tiobasmaterial - stjälp eller hjälp?  

Samtliga elever använde vid något tillfälle sig av någon form av konkretisering som stöd för att kunna 

lösa en uppgift. De eleverna använde sig av var sina fingrar eller tiobasmaterial i form av entalskuber 

och tiotalsstavar. Det som tydligt framkom i studien var att eleverna vare sig använde fingrarna eller 

tiobasmaterialet effektivt och dessutom saknade de förståelse för syftet med tiobasmaterialet. Hur 
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eleverna använde sig av fingerräkning kunde se något olika ut. De flesta använde fingrarna som stöd 

för att inte tappa bort sig både vid uppåt- och nedåträkning. Några andra använde sig av fingrarna på 

så sätt att de lade upp antalet fingrar som de skulle utgå ifrån och sedan antingen vek undan eller såg 

de som skulle tas bort eller läggas till. En elev använde sig inte av sina fingrar konkret utan förklarade 

att han såg sina fingrar som inre bilder, men han använde sig av dessa bilder på samma vis som de 

elever som räknade ett steg i taget. Några använde sig nästan obemärkt av fingrarna genom att trycka 

ett finger för varje steg de flyttade eller som en elev som nickade med huvudet samtidigt som han 

mumlade varje steg.  

Det dominerande tillvägagångssättet och det minst funktionella sättet när det gällde fingerräkning var 

använda dem vid uppåt- och nedåträkning i syfte att hålla reda på hur många steg de flyttat. Detta 

gällde vid både addition och subtraktion. I uppgiften 47+6 använde sig de flesta eleverna av fingrarna 

och uppåträkning till de kom fram till svaret 53. Trots att de använde fingrarna som stöd tappade de 

ofta bort sig och framförallt på subtraktionsuppgifterna.  

I de första fyra uppgifterna som rörde sig inom talområde 1-10 var det några elever som istället utgick 

från talet som helhet. Elev 12 visade och förklarade samtidigt hur han löste uppgiften där han skulle ta 

reda på hur många kronor fattades om man hade 3 kronor och vill köpa ett tuggummi som kostade 7 

kronor. ”Jag gör som pappa har lärt mig. Jag lägger fram 7 fingrar och sen tar jag bort 3, så här, och 

då har jag 4 kvar ”. I uppgift tre där eleverna skulle räkna ut hur många kronor som fattades om de 

hade 2 kronor och skulle köpa en glass som kostade 9 kronor, började elev 1 med att lägga fram nio 

fingrar. Sen vek han undan två och såg därefter att han hade en hel hand kvar och två fingrar kvar på 

den andra handen. Han såg då utan att behöva räkna att det blev sju fingrar tillsammans. Elev 6 börjar 

på samma sätt, men räknar sedan alla fingrar en och en. I uppgift fyra som efterfrågar hur många 

pennor som saknas om det är 10 barn och enbart 4 pennor, lägger elev 5 fram tio fingrar och samtidigt 

som han tydligt visar med händerna hur han tänker så säger han: ” Om jag har 4 fingrar här, då vet jag 

att jag har 6 fingrar till när jag räknar med tummen”. Elev 3 börjar på samma sätt, men viker undan 4 

fingrar. Han ser svaret direkt, men för att vara helt säker på att det stämmer börjar han med att säga 

sex och räknar sedan de fyra nedvikna fingrarna till han kommer till tio. 

Det var till största delen eleverna i årskurs tre som använde sig av tiobasmaterial, framförallt i uppgift 

10 och 11 och då oftast med stora svårigheter. I uppgift 10 som löd; Måns bakade 23 pepparkakor och 

Mia 22 pepparkakor. Hur många pepparkakor bakade de sammanlagt? Var det till att börja med flera 

elever som försökte lösa uppgiften med fingrarnas hjälp, när inte de gick försökte de istället använda 

sig av tiobasmaterialet.   

E 3: (Sitter tyst och räknar på fingrarna)…32  

I: Hur kom du fram till det? 

E 3: Jag började räkna på 22 en i taget till 32. 

I: Om du vill kan du försöka med tiobasmaterialet. 

E 3: Ja det vill jag, är det tio stycken sådana här rutor på en stav? 

Jag ber eleven titta efter och han börjar räkna varje ental på tiostaven, tappar bort sig och gör nya 

försök. Det slutar med att vi tillsammans hjälps åt att lägga talet. 

Det var fler elever än elev 3 som kontrollräknade att det var tio ental på en tiostav. Elev 6 lade 23 och 

22 med tiobasmaterial och kontrollräknade en av stavarna och drog slutsatsen att det även var tio på de 

övriga stavarna. På så sätt kom han fram till svaret 45.   
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I nästa uppgift som utgick från att det var 45 personer på en buss och tio steg av, var det några elever 

som utnyttjade svaret på föregående fråga. Elev 7 som hade fått hjälp med att lägga talet 23+22=45 

med tiobasmaterial tog nu bara bort en tiostav och kom fram till svaret 35. Elev 3 som också hade kvar 

talet 45 lyckades inte med hjälp av detta komma fram till rätt svar. Han började med att räkna bakåt ett 

steg i taget med fingrarnas hjälp. När han kom på att han kunde använda sig av tiobasmaterialet och att 

det faktiskt var just 45 som låg där, började han med att ta bort alla ental och sen ett tiotal, varpå han 

kommer fram till det felaktiga svaret 30. 

Elev 13 löste uppgift 10 utan problem med tiobasmaterialets hjälp, men var den enda elev som 

använde sig av en tiostav i uppgiften om nians talkombinationer och det på ett mycket ineffektivt sätt.  

I: Om det är 2 stycken klossar i den här asken, hur många är det då i den andra asken?  

E 13: Oj, det här har jag lite problem med, hm… (Lång tystnad, tar en 10-stav som ligger på bordet).  

7 kanske? 

I: Hur kom du fram till det? 

E 13: Jo, det här är ju en 10-kloss och då höll jag för ena här och två på andra sidan, för om jag håller 

för en kloss då blir det ju 9, men jag skulle ju ta bort 2 och då höll jag för 2 stycken till så räknade jag 

de 7 emellan. (räknade en i taget). 

  

Sammanfattning: Majoriteten av eleverna använde sig av fingerräkning och då framförallt genom att 

använda ett finger för varje steg de tog, som tidigare beskrivits är en strategi som inte håller i längden. 

De gjorde på samma sätt vid både addition och subtraktion. Endast ett fåtal elever kunde ”se” talen på 

sina fingrar. I stort sett alla elever som tog tiobasmaterialet till hjälp visade att de inte hade förståelse 

för hur det skulle användas. En tanke med materialet är ju att de ska hjälpa eleverna att tydligöra det 

som eleverna tycker är abstrakt, den hjälpen hade inte eleverna av materialet. Snarare verkade talen bli 

ännu mer abstrakta när de tog materialet till hjälp. Flera av eleverna som inte själva klarat av att lösa 

uppgift 10 med hjälp av tiobasmaterialet klarade av att lösa  uppgift 11 på egen hand. En trolig orsak 

till detta är att några av de elever som hade fått hjälp av mig i uppgift 10 hade kvar talet 45 framför sig 

och utgick då från det. Sannolikt hade de inte kunnat lösa uppgiften om jag inte hade visat dem hur 

materialet kunde användas i talet innan. En annan orsak kan vara att de själva fick hjälp av uppgiften 

innan, det kanske hade blivit svårare att lösa uppgift 11 om uppgiften istället utgått från att det till 

exempel satt 53 personer på bussen. Av de sju elever som använde sig av tiobasmaterial var det bara 

elev 4 som tycktes ha en förståelse och kunskap om materialets funktion. 
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Diskussion 

Diskussionskapitlet inleds med en metoddiskussion, följt av en diskussion kring studiens resultat samt 

avslutas med ett slutord. 

Metoddiskussion 

Det är enbart visade kunskaper som kan bedömas, således måste eleven ges möjlighet att visa dessa 

(Skolverket, 2010a).  Det diagnostiska materialet Individuella samtal (bilaga1) har till syfte att hjälpa 

lärare att kartlägga och bedöma var en elev befinner sig i sitt lärande men också hur eleven ska gå 

vidare i sin kunskapsutveckling (Skolverket, 2010c). Utifrån studiens syfte och att jag träffade 

eleverna vid detta tillfälle användes materialet endast till dokumentera och analysera vad eleverna för 

tillfället visade sig ha för kunskaper och svårigheter samt vilka strategier de använde sig av och inte 

hur de skulle gå vidare. Materialet fyllde sin funktion och gav mig en tydlig bild över både elevernas 

kunskaper och svårigheter. Risken med en sådan här diagnos om intervjuaren saknar relevanta 

matematikkunskaper är att denne inte ser vad eleverna har för problem.  

 Med tanke på att diagnosen var utformad för elever från årskurs två var jag inledningsvis lite orolig 

för att den skulle vara för enkel för de äldre eleverna, att de direkt skulle se svaren utan att ge någon 

förklaring hur de tänkt. Diagnosen visade sig vara en utmaning även för dem och deras förklaringar 

och tillvägagångssätt gav en tydlig bild över deras kunskaper och svårigheter. Vidare upplevde jag att 

samtalet mellan mig och eleven kring frågorna i diagnosen, samt de följdfrågor som ställdes gav 

mycket information kring elevernas taluppfattning. Denna information skulle ha varit svår att få fram 

om diagnosen använts som ett skriftligt test. En reflektion över diagnosuppgifterna var att det var 

endast i uppgiften 6+8 som eleverna kunde använda sig av additionsstrategin räkna från största 

termen, som i denna uppgift kändes ganska meningslös med tanke på att talen låg så pass nära 

varandra att det inte hade någon betydelse vilket de utgick ifrån. Det hade varit intressant att se om 

eleverna hade använt sig av samma strategi om de istället skulle lösa en uppgift som exempelvis 6+18. 

I uppgift 11 (se bilaga 1) hjälpte jag på ett inte särskilt medvetet sätt en elev att komma fram till ett 

riktigt svar. När eleven inte själv kunde lösa uppgift 10 med hjälp av tiobasmaterialet gjorde vi det 

tillsammans. Det resulterade i att talet 45 låg kvar på bordet och eleven kunde lösa uppgiften genom 

att ta bort en tiostav. Frågan är om syftet med uppgifterna är att eleverna ska kunna använda sig av 

uppgift 10:s svar när de löser uppgift 11?   

Under de första intervjuerna förde jag anteckningar som sedan renskrevs efter intervjun. Enligt Kvale 

och Brinkmann (2009) finns det en risk att omfattande antecknande kan distrahera en elev, samt leda 

till att samtalet inte flyter på i och med att eleven får vänta på att intervjuaren ska skriva klart. De 

menar vidare att intervjun kan bli för ytlig, där viktiga detaljer i samtalet inte uppmärksammas, vilket i 

sin tur kan resultera i att följdfrågor som går in på djupet inte ställs. För att minimera dessa risker 

valde jag att använda mig av egna förkortningar under intervjuerna. Bryman (2002) understryker 

vikten av att spela in intervjuerna då all uppmärksamhet kan läggas på elevens tankar och förklaringar 

samt att relevanta följdfrågor kan ställas. Även om jag inte tror att jag missat för studiens resultat 

viktig information, är min slutsats ändå att det är bättre att spela in intervjuer än att anteckna.  

För att kunna ställa utvecklande och relevanta följdfrågor understryker Kilborn (2002) och Löwing 

(2004; 2008) vikten av att läraren behärskar en matematikdidaktisk ämnesteori. Löwing (2004) menar 

att en matematikdidaktisk ämnesteori behövs för att lärare ska förstå matematiken och kunna förmedla 

den på ett sådant sätt att innehållet blir logiskt och förståeligt för alla elever. I denna studie blev just 
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kunskapen om matematikdidaktisk ämnesteori betydelsefull för att synliggöra elevernas svårigheter 

och ineffektiva strategier, samt att se vilka följdfrågor som var relevanta för att få syn på elevernas 

tankesätt. Risken med att använda sig av den här typen av diagnoser och inte ha adekvata matematiska 

kunskaper är den att man antingen inte ser vad eleverna har för problem eller inte vet hur man ska gå 

vidare.  

I studien har jag tagit hänsyn till och följt de etiska principerna. I och med att eleverna i studien var 

utvalda på grund av att de ansågs ha svårigheter med taluppfattning ställdes jag som intervjuare inför 

ett antal etiska ställningstaganden. Det är viktigt att jag som intervjuare är medveten om att det som 

diskuteras kan upplevas som negativt för eleven, vilket i sin tur kan påverka vad eleven vill berätta (se 

t.ex. Doverborg & Pramling, 2000). Det var inget jag upplevde under mina intervjuer, snarare fick jag 

den uppfattningen att flertalet av eleverna tyckte det var spännande att bli intervjuade och att de kände 

sig trygga och avslappnade av situationen. En anledning kan vara att eleverna informerades om att det 

var hur de tänkte för att komma fram till en lösning som var av intresse i denna intervju och inte det 

rätta svaret, samt att diagnosen var muntlig. En annan bidragande orsak till att eleverna upplevdes som 

trygga i intervjusituationen kan bero på att de inte hade någon tidspress på sig under intervjun. 

Däremot kan en viss önskan att ge mig en bra förklaring ha stressat någon elev vilket i sin tur påverkat 

dennes svar. Doverborg och Pramling (2000) menar att det som framförallt skiljer intervjuer med barn 

från intervjuer med vuxna är att barn ofta vill vara intervjuare till lags och i det här fallet svara rätt på 

uppgifterna. Under intervjuns gång var det därför extra viktigt att vara lyhörd inför elevens svar. En av 

eleverna hade svårt att förklara hur han tänkte, där kan mina följdfrågor ha styrt honom i en viss 

riktning och gett en felaktig bild av hans tankesätt. Vid två av intervjuerna hördes lektionen i 

angränsade rum in till oss vilket kan ha stört elevernas tankar. En intervju genomfördes strax innan 

rasten vilket kan vara orsaken till att han inte orkade besvara de sista frågorna. Oavsett anledning så 

måste den som intervjuar enligt Doverborg och Pramling (2000) respektera att en elev inte vill eller 

orkar svara på mer frågor. 

Resultatdiskussion  

Hindrande strategier  

Eleverna i studien saknade både funktionella strategier och kunskaper om tals uppdelning inom 

talområde 1-20, vilket ledde till att de fick problem med de flesta uppgifterna i den muntliga 

diagnosen.   

Resultatet i studien pekar på att uppåt- och nedåträkning är de enda strategier flertalet av eleverna 

använder sig av, vilka är mycket tidskrävande och ineffektiva. Hur eleverna går tillväga när de tar sig 

an en uppgift och samtidigt förklarar hur de gör, avslöjar en hel del om både deras kunskaper och 

svårigheter med taluppfattning. När eleverna använde sig av uppåt- och nedåträkning tog de ofta 

fingrarna till hjälp för att hålla ordning på varje steg de förflyttade sig. Engström (2007) liksom 

Ahlberg (2001) menar att detta är ett av de vanligaste tecknen elever i matematiksvårigheter uppvisar. 

Hos flertalet elever i studien tycktes dessa ineffektiva strategier vara befästa. Det visade sig 

exempelvis när en elev först använde sig av nedåträkning när han skulle räkna ut talet 14-6, men sedan 

kom på att han kunde utnyttja sin kunskap om dubblorna. När jag frågade honom vilket han tyckte var 

enklast fick jag svaret: - Det sättet där man räknar nedåt kanske går lite snabbare, det beror ju på hur 

fort man räknar nedåt. Engström (2007) menar att elever som använder sig av antingen uppåt- eller 
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nedåträkning inte heller ser något samband mellan addition och subtraktion, samt som tidigare nämnts 

har problem med talens del- och helhetsrelation.  

Studiens resultat stämmer väl överens med de analyser av elevarbeten som genomförts av Skolverket 

(2010a) angående de problem som uppstod vid uppåt- och nedåträkning. Det ena problemet är att 

eleverna ofta tappar bort sig i sitt räknande, vilket tydligt framkom i studiens resultat då flera av 

eleverna fick börja om från början när de skulle räkna ut ett tal.  Det andra problemet är att elever 

svarar fel med en enhet. Det visade sig framförallt i subtraktionsuppgifterna när några av eleverna i 

studien backade ett steg i taget och räknade med det första talet, exempelvis när eleverna skulle räkna 

ut 82-7 så räknade de med 82 och svaret blev då 76 istället för 75. Uppåt- och nedåträkning är enligt 

Engström (2007) naturligt att barn i förskoleåldern ägnar sig åt. Men många elever i grundskolan 

fastnar i dessa ineffektiva strategier, vilket hindrar elever att utveckla andra mer funktionella 

strategier. Elever klarar inte att ta sig ur dessa strategier själva utan måste få hjälp med att lära sig 

andra mer utvecklingsbara och effektiva strategier (Skolverket, 2010a). Om det är så, att eleverna i 

studien har befäst dessa ineffektiva strategier och inte har kunskap om några andra, är de i stort behov 

av att få den hjälp de tycks sakna. 

Problematiken med att eleverna använder sig av strategierna uppåt- och nedåträkning kan kanske 

besvaras i att eleverna inte kan talkombinationerna inom talområde 1-10. Sterner (2007) betonar att de 

kunskaper som elever utvecklar inom talområde 1-10 kan de sedan generalisera till högre talområden. 

Men för att elever senare ska kunna räkna ut tal som är högre än 20 är flera forskare såsom Löwing 

(2008) och McIntosh (2010) överens om att en viktig del i den grundläggande taluppfattningen är att 

elever behärskar samtliga additions- och subtraktionskombinationer med flyt inom talområde 1-20.  

Flera av eleverna i studien tycktes till en början ha kunskap om talkombinationerna för talet 10, även 

kallade tiokamraterna. Men det visade sig att kunskapen bestod i att kunna rabbla tiokamraterna och 

förståelse för hur dessa skulle tillämpas i olika situationer verkade eleverna sakna. Tiokamraterna 

brukar vara något elever får öva mycket på, framförallt i de lägre åldrarna. I och med att många av 

eleverna i studien kan rabbla tiokamraterna, skulle kunna tyda på att de har arbetat med dessa under 

matematiklektionerna. Det styrktes av att en elev uttryckte att han kunde tiokamraterna väldigt bra 

eftersom han hade lärt sig dem redan i årskurs 1. Några av eleverna utgick från tiokamraterna i första 

uppgiften som handlade om niokombinationer, där de löste 5+4 genom att relatera till tiokamraterna. 

Däremot var det endast en av eleverna som fortsatte använda sig av den kunskapen för att lösa nians 

övriga kombinationer.  

Enligt Neuman (1998) är det vanligt att tiokamraterna finns uppsatta på någon vägg i skolans 

klassrum, däremot lyser ofta de övriga talkombinationerna med sin frånvaro. Om elever inte lär sig hur 

de övriga talkombinationerna kan delas upp kan de inte heller använda sig av sin kunskap om 

tiokamraterna när de ska använda strategin om uppdelning vid tiogränsen. Detta bekräftas också i min 

studie, där endast en elev räknade ut talet 47+6 genom att tänka 47+3+3, övriga räknade uppåt ett steg 

i taget. Samma mönster syntes när eleverna räknade ut subtraktionstalen.  

I ljuset av Neumans (1998) resonemang och resultatet i denna studie framträder indikationer på att 

eleverna förstår talkombinationerna som separata delar utan någon relation till varandra. Detta skulle 

kunna leda till att de inte kan se hur de kan använda sig av tiokamraterna för att lösa andra uppgifter. 

Enligt Löwing (2008) är talkombinationerna inte oberoende av varandra utan det går att finna en rad 

olika mönster som hjälper till att bilda en struktur för att underlätta inlärningen. Studiens resultat kan 

tyda på att eleverna saknade den kunskapen. Ljungblad (2001) menar att många elever i 

matematiksvårigheter ser vissa områden i matematiken som fristående delar som inte hör samman. De 



33 

 

kan förstå vissa delar men de uppfattar inte relationen mellan vare sig de olika delarna eller helheten. 

Det överensstämmer med Magnes (2002) metafor om ett pussel där alla delar måste finnas med för att 

det ska bli en helhet.  

Av resultatet i föreliggande studie är det tydligt att tiokamraterna var en pusselbit de flesta elever 

tillförskaffat sig, men en pusselbit som de inte tycktes ha förståelse för. För att elever ska kunna göra 

effektiva beräkningar och senare kunna behandla de olika räknesätten med flersiffriga tal är det enligt 

McIntosh (2010) viktigt att de har kunskap och förståelse för hur tal kan delas upp. Denna kunskap 

och förståelse visade sig många av eleverna i min studie sakna. Vilket är djupt oroväckande om man 

ser till Löwing och Kilborns (2006) resonemang att det är svårt för elever som inte har befäst de 

grundläggande talkombinationerna för addition och subtraktion med förståelse, att kompensera detta 

vid ett senare tillfälle.  

Det är viktigt att skolans lärare och speciallärare uppmärksammar problematiken kring elevernas 

ineffektiva strategier och svårigheter. För om eleverna inte får hjälp med detta kan de leda till 

livslånga svårigheter med enkla uträkningar, samt att det ställer till med problem när eleverna ska 

börja lära sig mer komplicerad matematik.  

Konkretisering, ett redskap för att utveckla svårigheter? 

Det är vanligt att elever i matematiksvårigheter får arbeta med konkret material. Bland annat Löwing 

och Kilborn (2002) och Skolverket (2011) understryker att ett material i sig inte är konkretiserande 

utan att det är genom en tydlig introducering av hur materialet kan användas som det blir till en hjälp 

för elever. Materialet är enbart tänkt att används som ett första steg i elevernas abstraktionsprocess. 

Resultatet i den här studien tyder på att eleverna till stor del inte har syftet med konkretisering klart för 

sig.  

Fingerräkning är visserligen enligt Neuman (1989) något som barn spontant börjar använda sig av som 

mycket små. Hur elever använder sig av fingrarna för att konkretisera framförallt talområde 0-10 har 

dock betydelse. Målet med fingertal är att elever ska se talen på fingrarna och inte räkna dem. 

Fingertalen är ett tankeverktyg som för dem vidare i sin matematiska utveckling mot ett mer abstrakt 

matematiskt tänkande. När de väl har nått den abstraktionsnivån har de inte längre något behov av att 

använda sig av fingrarna (a.a). Resultatet i min studie visar dock att eleverna fortfarande hade behov 

av att ta fingrarna till hjälp med tanke på att samtliga elever vid något tillfälle använder sig av sina 

fingrar till att räkna tal för att hålla ordning på hur många steg de hade förflyttat sig. Det gäller såväl 

vid additions- som vid subtraktionsuppgifterna. Att elever använder sig av fingerräkning högre upp i 

åldrarna menar Engström (2007) är ett tydligt tecken på att elever är i matematiksvårigheter, vilket i 

sådana fall tyder på att samtliga elever i denna studie är i matematiksvårigheter. Även om samtliga 

elever i studien vid något tillfälle tog till fingerräkning så var det inte alla som gjorde det öppet. 

Särskilt intressant är att några av eleverna i denna studie näst intill obemärkt använder sig av fingrarna 

genom att trycka dem antingen i stolen eller i knät för att hålla ordning på varje steg. Ett skäl till detta 

kan vara att eleverna blivit uppmanade att sluta använda sig av fingrarna och istället hitta mer 

funktionella strategier. Men kanske har de vare sig introducerats eller fått tillräcklig hjälp att hitta nya 

strategier för att komma vidare i sin utveckling. Eleverna fortsätter därför att använda sig av den 

strategin de är trygga med, men inte så det syns utan det sker i smyg. När eleverna under flera år 

använt sig av fingrarna som redskap, en metod som ibland har varit funktionell och dessutom i många 

fall hjälpt eleverna att komma fram till ett riktigt svar, kan denna strategi ha blivit så djupt rotad att det 

är svårt för eleverna att göra sig av med den. Om de inte får hjälp med att ersätta denna strategi med 

någon mer funktionell sådan, har de ingen annan att ta till. Frågan är om lärarna inte uppmärksammat 
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deras användande av fingerräkning eller om kunskap saknas i hur de kan hjälpa eleven att hitta och 

utveckla en mer effektiv strategi. En annan aspekt kan vara att ju högre upp i åldrarna eleverna 

kommer desto pinsammare kan det bli att använda sig av fingerräkning, framförallt om 

klasskamraterna inte använder sig av fingerräkning. Ofta vill elever vara och göra lika som alla andra 

elever i klassen, och om ingen annan använder sig av fingerräkning kan det leda till att eleven inte 

heller gör det.  

Ännu tydligare framstår elevernas svårigheter av hur laborativt material kan hjälpa dem med att 

konkretisera tal när de använde sig av tiobasmaterialet. Flera elever tycktes inte förstå hur 

tiobasmaterialet skulle kunna vara till hjälp när de skulle lösa en uppgift. Flera av eleverna var tvungna 

att räkna hur många ental som finns i en tiostav när de skulle räkna ut tal som 23+22. De verkar inte ha 

förstått att en tiostav bestod av eller kunde delas upp i tio ental. Om det är materialet i sig de inte 

förstod sig på eller om de inte förstod hur vårt talsystem är uppbyggt är svårt att säga. I och med att 

eleverna inte förstod hur de skulle använda sig av tiobasmaterialet tyder på att de inte har introducerats 

om dess funktion och användningsområde på ett för dem tilläckligt konkret sätt. För att få syn på 

elevers kunskaper och uppmärksamma deras tankegångar menar Pettersson (1990) att det är en fördel 

om elever ges tillfällen att arbeta praktiskt och kommunikativt. För att det konkreta materialet ska vara 

ett stöd för en elevs lärande och leda till förståelse måste emellertid läraren visa på materialets 

användningsområde (a.a). Det kan annars få till följd att eleverna använder sig av tiobasmaterial utan 

att förstå dess funktion, vilket framkom i denna studie. Steget att eleverna ska fråga läraren om varför 

och av vilken anledning de ska använda sig av materialet eller fingrarna kan vara långt. Det kan 

resultera i att eleverna själva försöker lista ut hur materialet ska användas. Om materialet ska leda till 

konkretisering eller inte beror enligt Löwing (2004) på hur läraren introducerat materialet för eleverna. 

Materialet i sig leder inte till förståelse (abstraktion) utan det är hur och vad läraren vill lyfta fram med 

hjälp av materialet som är det väsentliga (Skolverket, 2011).  

Vilken är faran med att ge elever konkret material om de inte får någon hjälp med att förstå dess 

betydelse och lära sig använda dem på ett funktionellt sätt? Risken är att eleverna sätts i ett 

svårighetstillstånd som de aldrig själva kan ta sig ur. Riesbeck (2008) menar att elever ofta hamnar i 

görandet och vet vare sig syftet eller målet eller hur de ska använda sig av materialet (a.a). Elevernas 

hantering av materialet i denna studie tyder på att eleverna är utelämnade att själva komma underfund 

med materialets funktion, samt att vare sig tiobasmaterialet eller fingerräkning är ett funktionellt 

redskap för dessa elevers matematiska utveckling. Materialet har inte bidragit till att hjälpa eleverna att 

nå en ökad förståelse utan snarare har den tänkta konkretiseringen blivit ett hinder.  

Som tidigare betonats så framhåller Löwing och Kilborn (2002) liksom skolverket (2011) att ett 

material i sig aldrig är konkretiserande och att det inte är det konkreta materialet i sig som leder till 

abstraktion. Vad är det egentligen man som lärare gör när man sätter konkret material i händerna på en 

elev utan att introducera dess syfte och funktion? Det är troligen inte ovanligt att detta sker vilket 

närmare bör studeras för att se vilka följder de kan få för eleverna.  

Är det undervisningen som är orsaken till elevernas svårigheter?   

Resultaten i denna studie visar att eleverna använder sig av ineffektiva strategier, att eleverna till stor 

del inte har syftet med konkretisering klart för sig samt har otillräckliga kunskaper om tals uppdelning. 

I Neumans (1989) studier framgår det att matematiksvårigheter har ett samband med elevernas 

förmåga att se talens del- och helhetsrelation och att det till stor del beror på bristfälliga 

undervisningsmetoder. Undervisningen ska ge elever möjlighet att visa sin kunskap, vilket ställer höga 

krav på både lärare och elev. Det är blott den visade kunskapen som kan bedömas, således måste 
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undervisningen utformas på så vis att alla elever ges möjligheter att visa sina kunskaper (Skolverket, 

2010a). Enligt Löwing (2008) utvecklar elever inte förståelse av en grundläggande taluppfattning av 

sig själva utan undervisningen med läraren i spetsen har stor betydelse. För elevers framgång i 

skolarbetet är lärarnas kompetens en grundläggande faktor (Skolinspektionen, 2009). 

Anmärkningsvärt nog saknar enligt Skolinspektionen (2009) många lärare främst i de lägre 

årskurserna adekvat utbildning i matematik. Det i sin tur kan ge konsekvenser för elevers möjligheter 

att tillförskaffa sig en grundläggande taluppfattning. Enligt McIntosh (2010) finns det inom 

taluppfattningsområdet ett antal kritiska punkter som elever måste förstå för att kunna gå vidare i sin 

kunskapsutveckling. Genom att uppmärksamma vanliga missuppfattningar och svårigheter i ett tidigt 

skede kan undervisningen utformas på ett sådant sätt att dessa kan förebyggas. Utifrån studiens 

resultat kan ett av skälen till elevernas svårigheter med taluppfattning bero på att lärarna inte har 

adekvat utbildning i matematik, och därför inte haft kunskap om hur de ska lära eleverna 

grundläggande taluppfattning. Detta kan få ödesdigra konsekvenser för eleverna. Risken med att göra 

diagnoser av den här typen och inte ha tillräckliga kunskaper är att man inte ser vad eleverna har för 

problem och om vissa svårigheter uppmärksammas vet man inte hur man ska gå vidare. McIntosh 

(2010) menar att om dessa svårigheter och missuppfattningar inte reds ut kan de följa eleven genom 

hela skoltiden och i värsta fall livet ut.   

Flera nationella och internationella studier visar på att matematiken är starkt läroboksbunden och allt 

för lite tid ägnas åt matematiska diskussioner (se t.ex. Skolinspektionen, 2009). Diagnoser och prov 

brukar ske skriftligt och individuellt. Om eleverna i denna studie fått göra uppgifterna i diagnosen 

Individuella samtal (se bilaga 1) skriftligt hade det riskerat att ge en felaktig bild av deras kunskaper i 

grundläggande taluppfattning.  De flesta eleverna hade säkerligen kommit fram till ett riktigt svar, men 

deras ineffektiva strategier och bristande förståelser hade inte blivit möjliga att urskilja av bara svaren. 

Ljungblad (2001) understryker att bakom ett rätt svar kan det finnas tankegångar som i längden 

kommer att leda eleven till en återvändsgränd och tvärtom att bakom ett felaktigt svar kan det finnas 

utvecklingsbara tankegångar. För att kunna hjälpa en elev att utveckla sitt matematiska tänkande måste 

därför läraren veta hur eleven tänker (Häggblom, 2000). Som lärare är det enligt Kilborn (2002) viktigt 

att vara medveten om att hur vi ser att elever använder sig av tal inte alltid visar hur de tänker kring 

tal. Därför bör lärare enligt Reys och Reys (1995), ställa frågor till eleverna, dels för att få syn på deras 

tankar, men också för att uppmuntra till vidare diskussion. Frågorna förväntas leda till att eleverna 

tillsammans eller var och en reflekterar och motiverar sina lösningsstrategier. Det är själva processen 

som betonas och inte svaret (a.a). Den muntliga diagnosen som används i denna studie kan med fördel 

ses som ett naturligt inslag i undervisningen. Den har till funktion att analysera både elevens 

kunskaper och svårigheter för att utifrån detta kunna anpassa undervisningen efter den enskilda 

elevens behov. För att möjliggöra analysen menar Löwing (2004) att lärare behöver ha kunskap om 

olika variationer och kvalitéer av elevers tänkande som kan komma fram under intervjun för att på så 

sätt se om det är kunskaper som går att vidareutveckla och generalisera.  

Kunskapen om taluppfattning kanske inte är så enkelt för lärare att greppa. Under arbetets gång har jag 

i forskningslitteraturen stött på ett antal definitioner och beskrivningar av för studien relevanta 

matematiska begrepp. Allt från hur det övergripande begreppet taluppfattning presenteras till hur 

beskrivningar av olika strategier benämns och förklaras. I och med att beskrivningarna har sett olika ut 

har det emellanåt bidragit till viss förvirring och oklarhet när de olika matematiska begreppen skulle 

beskrivas eller användas i detta arbete. Eftersom beskrivningarna av vad grundläggande taluppfattning 

innefattar skiljer sig bland forskare och inte tydligt framskrivs i Lpo-94 finner jag det inte märkligt att 

lärare ger begreppet taluppfattning olika innebörd (se Reys, Reys & Emanuelsson m.fl. 1995a). 
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Dessutom används ofta begreppet god taluppfattning av olika forskare såsom Reys, Reys och 

Emanuelsson m.fl. (1995b) och Löwing (2008), men vad ordet god står för i förhållande till 

grundläggande har inte jag lyckats uttyda i samband med detta arbete. 

Som ovan nämnts framgår det redan i Petterssons studie från 1990 att undervisningen till stor del 

bygger på tyst enskild räkning, och resonemanget kring det stöd elever i matematiksvårigheter får är i 

stort sett detsamma som idag drygt 20 år senare. Detta innebär att eleverna ofta får öva extra mycket 

på de uppgifter de har svårigheter med istället för att se orsakerna bakom svårigheten och pröva någon 

annan typ av stöd. Reys, Reys och Emanuelsson m.fl. (1995a) skriver i sin artikel från 1995 att en stor 

utveckling inom matematiken var på gång för att stödja eleverna till ökad förståelse av att se olika 

matematiska samband, något som i sin tur skulle möjliggöra en minskning av det tysta enskilda 

räknandet. Anmärkningsvärt är att nästan ingenting har hänt. Hur kan det då komma sig att det inte 

skett någon förändring? Ett skäl kan vara att lärare fortfarande inte har den matematikdidaktiska 

ämneskompetens som är nödvändig för att se, upptäcka och undervisa i matematik. En annan aspekt 

kan vara att allt mer av lärarnas tid går till dokumentation istället för till undervisning. Ytterligare en 

aspekt kan vara att ämnet svenska ofta prioriteras i de lägre åldrarna och att elevers svårigheter i 

matematik på så vis kommer i andra hand. Med det nuvarande reformarbetet där taluppfattning i Lgr 

11 fått ett centralt innehåll till skillnad från Lpo 94 och med krav på lärarlegitimation och 

ämneskompetens har det skapats möjligheter för att förändringar. Kanske är det nu förändringarna 

kommer att ske.    

Slutord 

Intentionen med denna studie har varit att synliggöra elevernas tankesätt när de löser en matematisk 

uppgift, för att kunna se vilka kunskaper och svårigheter som kan dölja sig bakom ett svar. Studiens 

resultat visar på att eleverna använder sig av felaktiga strategier och har svårigheter med 

grundläggande taluppfattning. Det skulle kunna tolkas utifrån att ingen tidigare uppmärksammat vari 

deras problematik bottnar och att eleverna på så sätt befäst ineffektiva strategier som lett dem in i en 

återvändsgränd. 

Med tanke på att det är svårt att kompensera begränsande kunskaper i grundläggande taluppfattning 

vid ett senare tillfälle, och det faktum att om svårigheter och missuppfattningar inte reds ut kan dessa 

följa med eleven resten av livet, är det av yttersta vikt att elevernas problematik uppmärksammas i ett 

tidigt skede. För att det ska vara möjligt måste lärare liksom speciallärare komma förbi de traditionella 

skriftliga testerna och istället lyssna på vad eleverna faktiskt förstår av det matematiska kunnandet. Att 

samtala med en elev om dennes tankesätt bör ses som en naturlig del i undervisningen och inte något 

som inkräktar på matematiklektionen. Mina egna erfarenheter som lärare har visat att det är ovanligt 

att muntliga diagnoser förekommer som ett naturligt inslag i matematikundervisningen. Om så är fallet 

i skolpraktiken kan detta resultera i att förståelsen för elevernas tankesätt kommer i skymundan.  Som 

jag ser det kan lärare och speciallärare tillsammans komma långt med att få syn på elevernas 

kunskaper och svårigheter genom att ha en djup matematikdidaktisk kompetens, ett undersökande 

förhållningssätt och en genuin nyfikenhet på hur elever tänker.  

Denna studie visar med stöd i tidigare forskning betydelsen av att elever med svårigheter i 

grundläggande taluppfattning får det specialpedagogiska stöd som krävs för att uppmärksamma vari 

elevens svårigheter ligger. Med denna studie som utgångspunkt och utifrån ett specialpedagogiskt 

perspektiv vore det viktigt att studera vidare hur det specialpedagogiska stödet kan se ut för dessa 

elever efter att svårigheterna har uppmärksammats. Hur går specialläraren vidare? Vilka åtgärder sätts 
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in? En annan intressant fråga för fortsatt forskning vore att studera hur svårigheterna med 

grundläggande taluppfattning uppmärksammas i de lägre årskurserna. Hur ser undervisningen ut och 

hur läggs det specialpedagogiska arbetet upp kring dessa elever?  
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Bilaga 1 

Underlag för individuella samtal (Skolverket, 2010c). Diagnostiska uppgifter i matematik för 

användning i de tidiga skolåren.) 

Talkombinationer 9 

 

1. Om du har 3 kronor och vill köpa ett tuggummi som kostar 7 kronor, räcker dina pengar då? Hur 

många kronor fattas? 

 

2. Om du har 10 karameller och äter upp 7 stycken, hur många har du då kvar? 

 

3. Om du har 2 kronor och vill köpa en glass för 9 kronor, räcker dina pengar då? Hur många kronor 

fattas? 

 

4. Om du har 4 pennor och ni är 10 barn som vill rita, räcker dina pennor då? Hur många pennor 

fattas? 

 

5. Börja räkna på 75 och fortsätt till dess du har kommit till 105. 

6. Börja på 26 och räkna framåt tills jag säger stopp! 

7. Börja på 39 och räkna framåt tills jag säger stopp! 

8. Börja på 28 och räkna bakåt tills jag säger stopp! 

9. Börja på 41 och räkna bakåt tills jag säger stopp! 

 

10. Måns bakade 23 pepparkakor och Mia 22 pepparkakor. Hur många pepparkakor bakade de 

sammanlagt? 

 

11. Det fanns 45 personer på bussen. Tio steg av. Hur många var kvar? 

 

12. 6 + 8 = Väg till svaret: 

13. 47 + 6 = Väg till svaret: 

14. 58 + 6 = Väg till svaret: 

15. 14 – 6 = Väg till svaret: 

16. 13 – 7 = Väg till svaret: 

17. 82 – 7 = Väg till svaret: 

18. 36 – 8 = Väg till svaret 
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Bilaga 2 

a. Fingerräkning 1&1(även tyst och nickningar) 10-ka - Utgår från 10-kamrater  

b. Fingerräkning helhand och 1&1  10-gr – upp eller ned till 10-talsgräns 

c. Felaktig användning av tiobasmaterial   här - Härleder till tidigare uppgifter 

    (cr= rätt användning)   dub - Utgår från dubblor 

d. Tiotal och ental var för sig   se - eleven vet talet 

upp – Uppåträkning ett steg i taget (även komplettera) x. felsvar, ( ) felsvaren 

ned - Nedåträkning ett steg i taget  ─ . hoppat över
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