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Abstrakt 

Den här systematiska litteraturstudien syftar till att beskriva, utifrån tidigare 

forskning, vilka kunskaper lärare behöver för att erbjuda elever förutsättningar 

att nå förståelse inom det matematiska området subtraktion med 

tiotalsövergång. 

Insamling av data har skett genom sökningar i databaser samt genom ett 

nominerat urval utifrån de vetenskapliga artiklar som ansetts relevanta för att 

besvara studiens forskningsfrågor. Studien bygger på ett ramverk bestående av 

två kunskapsdimensioner, ämneskunskap samt didaktisk kunskap, och dess 

underliggande kunskapsformer. Dessa kunskapsformer synliggörs och 

särskiljs genom att kopplas till vanligt förekommande arbetsuppgifter för 

lärare. I resultatdelen lyfts vanligt förekommande fel inom subtraktion med 

tiotalsövergång för elever fram. Studiens resultat belyser vidare 

kunskapsformen kunskap om elever och innehåll som väsentlig för att stödja 

elever i dessa svårigheter. Det framgår även att de två kunskapsdimensionerna 

tycks ha likbördig effekt på undervisningen men framträder olika mycket 

beroende på om fokus ligger på vilken kunskap läraryrket kräver eller vilken 

kunskap läraryrket innehåller. Den här studie kan gynna professionen 

såtillvida att ett synliggörande av de kunskaper som läraryrket kan sägas bestå 

av, eventuellt kan underlätta lärares reflektion över utvecklingsmöjligheter.    

 

Nyckelord 
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arbetssätt, subtraktion med tiotalsövergång, ämneskunskap 

 

Tack 

Ett innerligt tack riktar vi till Berit Roos Johansson som med sina tips och råd 

bidragit till den här studies utveckling. Vi riktar även ett tack till de vänner och 

medstudenter som med insikter och kommentarer bidragit till att höja 

kvaliteten på texten. Vi vill även tacka våra familjer för det stöd och den 

förståelse de visat oss under detta arbetes gång. 

 

  



 

Innehållsförteckning 

1 Begreppslista 1 

2 Inledning 3 

3 Syfte och frågeställningar 4 

4 Bakgrund 5 

4.1 Kunskapsdimensioner och kunskapsformer inom matematisk undervisning

 5 

4.1.1 Kunskapssyn och undervisningsupplägg 7 

4.2 Subtraktion med tiotalsövergång – beräkningsstrategier 8 

4.2.1 Beräkningsstrategier 8 

5 Teori 10 

5.1 Studiens ramverk - kunskapsdimensioner samt kunskapsformer 10 

6 Metod 12 

6.1 Insamlingsmetod 12 

6.1.1 Databassökning 13 

6.1.2 Nominerat urval 13 

6.2 Etiska överväganden 14 

6.3 Resultatskrivning och analysmetod 15 

7 Resultat och analys 15 

7.1 Vilka effekter kan lärares olika kunskapsformer få på 

matematikundervisningen? 15 

7.1.1 Tydlig undervisning med ämnesdidaktisk kunskap 15 

7.1.2 Allmän ämneskunskap och specialiserad innehållskunskap, vägen till 

ett processfokuserat arbetssätt 16 

7.1.3 Kunskap om innehåll, elever och undervisning - att möta eleven där 

den befinner sig 17 

7.1.4 Sammanfattande analys 18 

7.2 Vilken kunskap krävs av läraren för att stödja elever i svårigheter med det 

matematiska området subtraktion med tiotalsövergång? 19 

7.2.1 Svårigheter med att hålla isär tiotal och ental 19 

7.2.2 När subtrahenden är större än minuenden i entalskolumnen 19 

7.2.3 Den kommutativa lagen och uppställning vid subtraktion med 

tiotalsövergång 20 

7.2.4 Sammanfattande resultat och analys 21 

8 Diskussion 22 

8.1 Metoddiskussion 22 

8.2 Resultatdiskussion 23 

8.2.1 Vilka effekter kan lärares olika former av kunskap få på 

matematikundervisning? 23 

8.2.2 Lärares behov av kunskap inom subtraktion med tiotalsövergång, 

samt elevers svårigheter. 25 

8.2.3 Slutsats 26 

8.2.4 Vidare forskning 27 



 

9 Referenser 28 

10 Bilagor  

 Bilaga A - sökschema 

Bilaga B - Mall över hur studiens artiklar kan kategoriseras efter 

kunskapsform och kunskapsdimension 

Bilagor 

Bilaga A – sökschema 

Bilaga B – Mall över hur studiens artiklar kan kategoriseras efter kunskapsform 

och kunskapsdimension 

 

 

 



 

1(30) 

 

1 Begreppslista 

Didaktisk kunskap – Begreppet innehåller både en praktisk och en teoretisk 

dimension. Kunskapen skrivs fram både som färdigheten att undervisa samt 

läran om undervisning (Bengtsson & Kroksmark, 1994). 

Kunskapsdimension - En kategori av kunskap. Består av ämneskunskap eller 

didaktisk kunskap, vilka kan sägas utgöra grunden för undervisning inom ett 

ämne (Ball, Thames & Phelps, 2008). 

Kunskapsform - Återfinns likt en underkategori till ovan nämnda 

kunskapsdimensioner. Kunskapsformen är i jämförelse med dimensionerna en 

mer preciserad form av kunskap. Ball et. al. (2008) beskriver kunskapsformen 

som en slags konceptualisering över det arbete som försiggår i och kring 

undervisning. Ett exempel är specialiserad innehållskunskap. En 

kunskapsform vilken tar sig uttryck i att läraren vid genomgång av 

elevuppgifter förstår både varför eleverna bör göra på ett visst sätt men också 

varför de har gjort på ett annat sätt (Ball et. al., 2008).      

Med begreppet förståelse åsyftas ett kunnande vilket successivt växer fram 

och visar sig i form av utvecklade insikter och förmågor. Detta kan exempelvis 

visa sig då eleven kan generalisera och exemplifiera kunskap i olika 

sammanhang (Lunt, 2011).  

Processfokuserad undervisning - Undervisning vilken baseras på och har som 

mål att göra matematiska beräkningar och processer begripliga genom 

reflektion över dess samband och bakomliggande logik. Förståelsen kopplas 

till de underliggande principerna snarare än till ett specifikt problem (Lachner 

& Nückles, 2016).  

Resultatfokuserad undervisning - Undervisning vilken baseras på att elever lär 

sig olika lösningsstrategier som ett led i att hantera matematiska situationer. 

Fokus ligger på lösningen av uppgiften snarare än processen fram till resultatet 

(Lachner & Nückles, 2016). 

Lesson study - En form av professionell utvecklingsstrategi där lärare genom 

att sätta upp mål, analysera läroplanen, planera lektioner, observeras vid 

undervisning samt reflektera över vad som framkommit under den här 

observationen tillsammans med andra, utvecklar sin förståelse för 

undervisning (Murata, Bofferding, Pothen, Taylor & Wischnia, 2012).  

Subtraktion - Kan ses som ett koncept där “ta bort” eller skillnad synliggörs. 

Subtraktion kan också innebära en beräkningsmetod som genomförs med en 

algoritm (Olteanu & Olteanu, 2012). 

Ental och tiotal - Kan definieras utifrån ett tals position, och därmed dess värde 

i positionssystemet. Entalets plats är alltid den första siffran till vänster om ett 
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eventuellt kommatecken, medan tiotalet är den siffra som står till vänster om 

entalet. Siffran noll markerar eventuell frånvaro av antal. Entalen kan 

grupperas om tio och växlas då till ett tiotal (McIntosh, 2008). 
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2 Inledning 

Vad är det egentligen för kunskap som krävs av läraren för att dennes 

undervisning ska ge eleverna förståelse och i förlängningen 

kunskapsutveckling?  

I läroplanen går att läsa att läraren ska organisera och genomföra arbetet i 

skolan så att elevens kunskapsutveckling går framåt och att eleven använder 

hela sin förmåga (Skolverket, 2019). Men vad innebär det rent 

kunskapsmässigt för läraren? Lindström och Pennlert (2016) beskriver 

relationen mellan läraren och elevers lärande som beroende av lärarens 

förmåga att skapa goda villkor för kunskapsutveckling, samt att läraren besitter 

en utvecklad ämneskunskap. Vi har vid praktik under lärarutbildningens gång 

reflekterat över vilka kunskaper läraren bör inneha för att kunna bedriva 

undervisning kring det matematiska momentet subtraktion med 

tiotalsövergång. Vi har upplevt att elever visat svårigheter kring detta 

matematiska moment. Frågor vi ställt oss är vilka svårigheter som är vanligt 

förekommande samt om det är något i lärarens undervisning som saknats? 

Detta är vi inte ensamma om att fråga oss. Skolinspektionen (2010) menar att 

det finns behov av utvärdering av vilka element som kan leda till förbättring 

inom skolväsendet, då efterfrågan av handledning och råd kring undervisning 

är stor.  

Timperley (2013) hävdar att en förståelse för elevers olikheter och svårigheter 

är vad som möjliggör för både elevens och lärarens utveckling. Författaren 

menar att genom en förståelse för elevers svårigheter kan läraren anpassa sin 

undervisning efter de behov eleven har och därmed möjliggöra för utveckling. 

Lärarens egen utveckling ligger i att synliggöra sitt eget behov av lärande i 

förhållande till de färdigheter och kunskaper vilka upplevs nödvändiga för att 

möta elevens behov. I läroplanens syftestext till matematikämnet går att läsa 

att undervisningen ska utveckla elevers resonemangs- och 

kommunikationsförmåga (Skolverket, 2019). För att tillgodose den här 

utvecklingen följer möjligen ett visst sätt att se på kunskap. Tidigare syn på att 

elever successivt genom sin skolgång utvecklar mer avancerade strategier 

kring aritmetiska beräkningar kopplat till subtraktion ifrågasätts av 

Skolforskningsinstitutet (2019). De menar att elever kan fastna i tidigt inlärda 

strategier. Ändå är det arbete med fokus på just strategier inom 

matematikundervisningen vi noterat när vi varit ute på praktik.  

Den kunskap som lärs ut i skolan ska bygga på beprövad erfarenhet och 

vetenskaplig grund, hörnstenarna inom den svenska skollagstiftningen (SFS, 

2010:800). Vi frågar oss dock vad det är för kunskap som kan sägas vila inom 

den beprövade erfarenheten? Med detta i åtanke framträder en möjlighet för 

oss att tydliggöra vad tidigare forskning beskriver kring vilken kunskap läraren 

behöver för att ge elever undervisning. Undervisning som, i så stor 
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utsträckning som möjligt, leder till förståelse kopplat till området subtraktion 

med tiotalsövergång. 

 

3 Syfte och frågeställningar 

Utifrån tidigare forskning kommer en systematisk litteraturstudie att 

genomföras. Studien syftar till att utforska samt beskriva vilken kunskap 

matematiklärare bör besitta för att bedriva undervisning som, i så stor 

utsträckning som möjligt, leder till elevers förståelse. Studie fokuserar på 

området subtraktion med tiotalsövergång i skolans lägre åldrar. 

 

▪ Vilka effekter kan lärares kunskap få på matematikundervisning? 

▪ Vilka kunskaper krävs av läraren för att stödja elever i svårigheter med 

det matematiska området subtraktion med tiotalsövergång?  
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4 Bakgrund 

Det råder en viss oenighet om vilken kunskap som har störst påverkan på 

elevers prestationer. Anledningen till detta kan enligt Hill, Rowan och Ball 

(2005) vara att kunskap kan och har mätts på olika sätt. Författarna menar 

vidare att tidigare har kunskap mätts genom hur många matematiska kurser 

läraren gått eller vilken examen han/hon har. Senare forskning har i många fall 

fokuserat på lärarens förmåga att använda ämneskunskapen som ett led i att 

erbjuda elever förståelse. 1987 kategoriserade Shulman kunskapsformer i 

syfte att lyfta fram olika former av lärares kunskaper. Särskilt fokus låg på 

ämneskunskapens påverkan på undervisningen (Shulman, 1987 se Ball et. al., 

2008). Shulman försökte formulera en kunskapsbas för lärare för att öka 

kompetensen inom yrket, men även för att belysa att läraryrket är en profession 

med en unik kunskapsbas. Författaren menade att den för tiden rådande 

definitionen av läraryrket inte höll måttet och att den till och med kunde vara 

ett hot mot kvaliteten på framtidens utbildning. Shulman var dock tydlig med 

att påpeka att hans kategorier var ofullständiga och att de lades som en grund 

för andra forskare att bygga vidare på. Ball et. al.’s (2008) modell 

”matematical knowledge for teaching”, vilken den här studien har inspirerats 

av, är i sin tur inspirerad av Shulmans forskning. Författarna har i studien 

utvidgat Shulmans beskrivning av begreppet kunskap. De innefattar och 

belyser fler av de aktiviteter som kan sägas inkluderas i läraryrket. 

 

4.1 Kunskapsdimensioner och kunskapsformer inom matematisk 

undervisning 
Lärares matematiska kunskap för undervisning är mångfacetterad och kan 

kategoriseras på olika sätt (Hill, Blunk, Charalambous, Lewis, Phelps, Sleep, 

& Ball, 2008). Kunskap inom matematisk undervisning kan grovt delas upp i 

två områden, ämneskunskap och didaktisk kunskap, här benämnt 

kunskapsdimensioner. Under dessa kunskapsdimensioner kan olika 

kunskapsformer urskiljas (Ball et. al., 2008).  

Dimensionerna gränsar till varandra men kan skiljas åt i avseende på hur 

ämnesspecifika de är (Hill et. al., 2008). Ämneskunskapen har en tydlig 

koppling till det ämnesinnehåll den berör, i detta fall matematiskt innehåll. 

Dimensionen beskrivs som kunskap om ett ämne och dess struktur. Det vill 

säga en förståelse för de bakomliggande teorierna kring eventuella regler och 

strategier inom matematiken, men också en insikt i när dessa regler och 

strategier eventuellt skulle kunna undantas. Även den didaktiska kunskapen 

har koppling till ämnesinnehåll men fokuserar istället hur det här innehållet 

presenteras för eleven (Hill et. al., 2005). Detta kunnande baseras bland annat 

på kunskap om elever och för dem vanligt förekommande svårigheter (Ball et. 

al., 2008). 
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Matematisk kunskap kan sägas bestå av en allmän ämneskunskap, det vill säga 

sådan matematisk kunskap som kan återfinnas inom många olika 

yrkeskategorier och områden. Den matematiska kunskapen hos lärare kan 

även sägas bestå av en mer specialiserad karaktär kopplad till 

undervisningssituationer (Hill et. al., 2008; Ball et. al., 2008), här benämnd 

specialiserad innehållskunskap. Ball et. al. (2008) beskriver den här 

yrkesspecifika kunskap som manifesterad genom diverse olika aktiviteter 

vilka lärare tillämpar för att stödja lärande hos eleverna. Bland dessa 

aktiviteter går att se de instruktioner som läraren använder sig av för att 

presentera innehåll och fakta. Den här yrkesspecifika kunskapen grundar sig i 

kunskapsdimensionen kopplad till ämneskunskap men är specialiserad så till 

vida att den även är knuten till den didaktiska dimensionen menar Ball et. al., 

(2008).  

Inom den didaktiska kunskapsdimensionen står lärarens förståelse för eleven 

och dennes kunskapsnivå, samt elevens möjligheter att ta till sig innehåll, i 

centrum. Förmågan att koppla samman dessa parametrar med den allmänna 

ämneskunskapen påverkar lärarens undervisningsupplägg och därmed också 

elevens möjligheter till förståelse (Ball et. al., 2008). Lunt (2011) har studerat 

hur lärares förståelse för ett ämne influerade elevers förståelse. Författaren 

framhåller att lärarna, vilka deltog i studien, upplevde att genom ökad kunskap 

om kunskapsformerna innehåll och elever, specialiserad innehållskunskap 

samt ökad kunskap om kunskapsformen innehåll och undervisning kunde de 

ändra sin praktik. Den djupare förståelsen som lärarna erhöll gällande 

kopplingarna mellan undervisning och ämne ledde även till större förståelse 

för eleverna menar författaren. Även Goos (2013) diskuterar i sin studie vilken 

professionell kunskap som behövs för matematikundervisning. Författaren lät 

100 lärarstudenter svara på enkätfrågor uppdelade under kategorier kopplat till 

ämneskunskap samt didaktisk kunskap. Författaren ville i och med studien 

undersöka sambandet mellan lärarens ämneskunskap och elevers matematiska 

framgång. Resultatet visade att även om ämneskunskap är av stor vikt för 

matematikundervisning spelade den ingen betydande roll för lärarstudenternas 

utveckling av didaktisk kunskap. Författaren menar att god ämneskunskap inte 

kommer att ha samma påverkan på den didaktiska kunskapen som den 

didaktiska kunskapen i sin tur har på ämneskunskapen.  

Murata et. al. (2012) har i sin studie försökt koppla samman kunskap av 

matematik, det vill säga den kunskap som kommer ur daglig undervisning, 

med kunskap om undervisning sprungen ur forskning. Författarna följde hur 

lärares undervisning, kommunikation och förståelse kring sambandet mellan 

ämnesinnehåll, elevers förståelse för innehållet samt lärarens undervisning 

förändrades i och med en lesson study. Murata et. al. (2012) belyser i och med 

sin studie, betydelsen av specialiserad innehållskunskap samt kunskap om 

eleven och dennes förståelse av undervisningsinnehållet. Författarna beskriver 

undervisning som ett växelspel vilket pågår mellan lärare, elev och innehåll. 
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Till den här kontexten för läraren med sig ämneskunskap, 

undervisningsfilosofi, beslut och handlingar utifrån vilka han/hon försöker att 

förstå och underlätta elevernas förståelse. Eleverna för i sin tur med sig sina 

egna erfarenheter och förståelse, vilka de sedan använder för att fatta beslut 

baserat på vad som presenterats för dem. Beroende på hur lärarens egen 

förståelse kring det innehåll som skall presenteras ser ut, samt hans/hennes 

förståelse för hur eleverna lär sig detta innehåll så kommer undervisningen att 

ta sig olika uttryck menar författarna. 

 

4.1.1 Kunskapssyn och undervisningsupplägg 

Hur läraren ser på vad kunskap är, och därmed på vad som är av vikt att 

undervisa, kommer i hög utsträckning att forma undervisningen hävdar 

Baroody (2006). Författaren menar att synen på kunskap kan delas upp i två 

kategorier. I den ena kategorin återfinns de som anser att matematisk kunskap 

bygger på en successiv kunskapsinhämtning där eleven går från ett konkret till 

ett allt mer abstrakt och resonerande handlande. Detta tankesätt bygger på 

idéen att kunskap baseras på förmågan att använda sig av kända fakta för att 

kunna besvara en uppgift inom ett nytt område. Undervisningen kommer att 

utgå från grundtanken att bakomliggande samband mellan olika räknesätt och 

strategier har en prioriterad plats. Den andra kategorin, ser på kunskap som 

något vilket bygger på att memorera enskilda fakta, exempelvis 8+3=11. 

Undervisningen utgår därmed från upprepad övning eller memorering av 

kunskaper menar Baroody (2006). Vikten av matematisk kunskap för 

undervisning och elevers förståelse har Lachner och Nückles (2016) 

undersökt. Författarna har studerat om det finns någon skillnad i hur elever 

förstår ett ämne utifrån om de får undervisning med utgångspunkt ur 

ämneskunskap kontra didaktisk kunskap. Författarna lät 15 matematiker med 

hög ämneskunskap och 20 matematiklärare med hög didaktisk kunskap 

undervisa elever i matematisk problemlösning. Därefter utförde eleverna ett 

prov. Studien visade att eleverna som fått undervisning med utgångspunkt i 

ämneskunskap presterade bättre på provet. Lachner och Nückles (2016) menar 

att detta går att förklara med att matematikerna, vilka var mer 

processfokuserade, hjälpte eleverna att prestera bättre än de som undervisats 

av matematiklärarna. Lärarna genomförde en mer resultatfokuserad 

undervisning. När eleverna gavs möjlighet att se hur matematiska steg bygger 

på varandra, ökade deras förståelse för den bakomliggande logiken. Olteanu 

och Olteanu (2012) genomförde en studie vilken syftade till att koppla samman 

undervisningsteori med praktisk undervisningen i skolan. Genom att studera 

fyra lärares arbete under tre års tid i åk 1–5, kunde författarna se hur både 

lärare och elever utvecklades inom matematikämnet genom lärarnas arbete 

med att utvärdera kritiska aspekter kring subtraktion. Med större insikt i 

elevers svårigheter kunde lärarna anpassa sin undervisning. Olteanu och 

Olteanu (2012) menar att lärarnas kunskaper om matematik påverkar hur de 
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undervisar i ämnet. Med hjälp av djup ämneskunskap kan läraren variera och 

anpassa undervisningen till elevgruppen menar författarna. 

 

4.2 Subtraktion med tiotalsövergång – beräkningsstrategier 
För att få förståelse för flersiffriga tal samt hur matematiska operationer 

kopplat till dessa fungerar, krävs insikt i hur dessa tal kan plockas isär samt 

sättas samman hävdar Fuson (1990). Olteanu och Olteanu (2012) samt 

Raghubar, Cirino, Barnes, Ewing-Cobbs, Fletcher och Fuchs (2009) menar att 

grunderna bakom elevers förståelse av tvåsiffriga tals sammansättning, 

exempelvis förståelsen av tiotal och ental som enheter, dess ordningsföljd och 

samband kommer att ha påverkan på förståelsen av subtraktion med 

tiotalsövergång. För att nå den här förståelsen behöver eleverna få möjlighet 

att uppleva och arbeta med olika slags beräkningsstrategier menar Fuson 

(1990). Under 4.2.1 presenteras exempel på olika beräkningsstrategier. 

 

4.2.1 Beräkningsstrategier 

Det finns olika beräkningsstrategier för flersiffriga tal inom subtraktion. Dessa 

kan användas både vid huvudräkning och vid beräkning med papper och 

penna. Några av de vanligaste strategierna för beräkning är enligt Larsson 

(2012) lodräta algoritmer, talortsvisa beräkningar samt stegvisa beräkningar.  

 

Lodräta algoritmer 

Vid den här typen av beräkning, ofta kallad uppställning, ses varje tal som ett 

ental och oavsett hur stora talen är så beräknas talen i kolumner var för sig. 

Detta medför att helheten står tillbaka för de stegvisa beräkningar som sker i 

var kolumn (Fuson, 1990).   

 

Figur 1. Exempel på en lodrät algoritm med tiotalsövergång (Fridlund och Rosenqvist, 2019). 
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Talsortsvisa beräkningar 

Beräkningen utförs i flera steg, där tiotalen beräknas för sig och entalen för 

sig. Differenserna adderas därefter för att få ett korrekt resultat (Larsson, 

2012).  

 

Figur 2. Exempel på talortsvisa beräkningar (Fridlund och Rosenqvist, 2019). 

 

Stegvisa beräkningar 

Vid användandet av stegvisa beräkningar delas den ena termen upp i två 

passande delar i förhållande till positionssystemet (Larsson, 2012). 

 

Figur 3. Exempel på stegvisa beräkningar (Fridlund och Rosenqvist, 2019). 
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5 Teori 

Under det här avsnittet följer en närmare beskrivning av de två 

kunskapsdimensionerna, ämneskunskap och didaktisk kunskap, samt 

kunskapsformer vilka tillsammans utgör den här studiens ramverk. 

Kunskapsformerna är: ämnesdidaktisk kunskap, progressionskunskap, allmän 

ämneskunskap, specialiserad innehållskunskap, kunskap om innehåll och 

elever samt kunskap om innehåll och undervisning. 

 

5.1 Studiens ramverk - kunskapsdimensioner samt kunskapsformer 
Modellen nedan (Figur 4) är inspirerad av Ball et. al., (2008) och åskådliggör 

två dimensioner av kunskap, vilka delas in i diverse underkategorier här 

kallade kunskapsformer. De två dimensionerna benämns ämneskunskap samt 

didaktisk kunskap.  

 

 

Figur 4. Beskrivning av de olika kunskapdimensioner samt kunskapsformer som matematiklärare kan 

använda sig av i undervisning. Modellen är inspirerad av Ball et. al.’s (2008) “Domains of 

Mathematical Knowledge for teaching” (Fridlund och Rosenqvist, 2019). 

 

Kunskapsdimension - Begreppet kunskapsdimension syftar på de två olika 

kategorier av kunskap som kan återfinnas inom ett visst ämne och dess 

undervisning (Ball et. al., 2008).  
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Ämneskunskap - En kunskapsdimension som kan sägas innehålla det 

renodlade matematiska kunnandet. Underkategorierna till den här 

dimensionen har därmed en koppling till matematikämnet. Kunskapen kan 

bland annat förklaras som en förståelse av beräkningsstrategier, en förståelse 

av den matematiska logiken bakom uträkningar samt förmågan att generalisera 

matematiska tillvägagångssätt (Ball et. al., 2008).   

Didaktisk kunskap - Enligt Ball et. al. (2008) ryms inom dimensionen bland 

annat kunskap kring elever och kunskap om ämnesinnehåll samt hur dessa 

parametrar relaterar till varandra.  

Kunskapsform - En tydligare definierad form av kunskap, en underkategori till 

kunskapsdimensionerna ämneskunskap och didaktisk kunskap. Exempelvis 

specialiserad innehållskunskap och kunskap om innehåll och elever. Kunskap 

som tar sig uttryck i olika former av aktiviteter innan, under och efter 

undervisning (Ball et. al., 2008).   

Ämnesdidaktisk kunskap - Innefattar alla kunskapsformer i modellen (se figur 

4), från progressionskunskap till kunskap om innehåll och undervisning (Ball 

et. al., 2008). Författarna ringar in begreppet som kittet mellan ämneskunskap 

och didaktisk kunskap. Kunskapsformen åskådliggörs bland annat genom 

anpassad undervisning och innefattar en förståelse av kopplingen mellan 

ämnesinnehåll och hur elever tänker kring detta samt hur dessa tankesätt kan 

utvärderas, översättas och förutsägas. Detta mynnar sedan ut i de mest 

användbara representationsformerna, illustrationerna, förklaringarna och 

demonstrationerna i syfte att göra ett matematiskt innehåll begripligt för andra 

(Ball et. al., 2008).  

Progressionskunskap - Innefattar en medvetenhet om hur olika matematiska 

områden kan kopplas samman eller byggas på för att gynna elevers 

matematiska förståelse genom årskurserna (Ball et. al., 2008). 

Allmän ämneskunskap - Kunskap som kan anses allmängiltig så till vida att 

den innefattar förmågan att kunna lösa matematiska problem med hjälp av 

diverse beräkningar. En form av renodlad ämneskunskap som kan noteras på 

fler platser än enbart i skolan. Det vill säga matematisk kunskap som inte kan 

anses vara yrkesspecifik för lärarkåren (Ball et.al., 2008).  

Specialiserad innehållskunskap - Enligt Ball et. al. (2008) kan den här typ av 

kunskap definieras som kunskap som varken används eller behövs vid något 

annat tillfälle än vid matematikundervisning. Författarna menar att 

kunskapsformen är något som lärare använder när de exempelvis letar efter 

mönster i elevers matematiska misstag, eller när läraren bedömer huruvida en 

elevs matematiska strategi kan anses användbar ur ett längre perspektiv. Det 

vill säga kunskap som underbyggs av en djupare förståelse av det som lärs ut, 

satt i förhållande till den kunskap eleverna har.  
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Kunskap om innehåll och elever - Den här kunskapen kombinerar en 

förtrogenhet kopplad till elevers matematiska tankesätt och det matematiska 

innehållet. Med detta menas att läraren bland annat väljer ut exempel som 

tilltalar och motiverar eleverna. Kunskapen innefattar även en kännedom om 

matematiskt innehåll satt i förhållande till vanligt förekommande svårigheter 

(Ball et. al., 2008).       

Kunskap om innehåll och undervisning - Framför allt innefattar den här 

kunskapsform beslut kring vilken information som når eleverna, när den här 

information är mest fördelaktig att lämna ut och på vilket sätt (Ball et. al., 

2008). Vilka av de frågeställningar, påståenden med mera som elever tar upp 

vid undervisning ska vidareutvecklas och ges tid? När krävs förtydliganden 

och när kan ny information delges för att berika undervisningen? Läraren tar 

många beslut kopplat till vad som är bäst för elevernas inlärning vid just den 

tidpunkten, ett förhållande som kontinuerligt förändras i takt med att 

undervisningen fortskrider. Att veta när eleverna är redo att gå från en konkret 

till en mer abstrakt representationsform är ett typiskt exempel på den här 

kunskapsform (Ball et. al., 2008). 

 

6 Metod 

En systematisk litteraturstudieprocess kan beskrivas genom stegen; 

systematisk sökning, kritisk granskning av litteratur, systematisk 

sammanställning av densamma samt slutligen presentation av ett resultat 

menar Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013). Enligt författarna 

bygger den här typ av studie i stor utsträckning på transparens. Studiens källor 

samt de metoder som använts vid datainsamlingen bör därför väljas och 

redovisas med största noggrannhet påtalar författarna. 

I följande kapitel kommer vi att presentera den här studies systematiska 

process. Under rubrik 6.1 Insamlingsmetod kommer vald metod att 

presenteras. Därefter redogörs för databaser och exempel på sökord som 

använts i studien. Dessa återfinns under rubriken 6.1.1 Datasökning. Under 

rubriken 6.1.2 Nominerat urval presenteras det nominerade urvalet i form av 

hur litteratur valts ut och hur sökningen begränsats. De etiska riktlinjer som 

tagits under beaktande återfinns under rubriken 6.2 Etiska överväganden. 

Slutligen skrivs analys och resultatmetod fram under 6.3 Analysmetod. 

 

6.1 Insamlingsmetod 
Datainsamlingen inleddes med sökningar i olika databaser. Insamlingen ägde 

rum vid ett flertal tillfällen. Ett nominerat urval har även gjorts med 

utgångspunkt i referenslistor tillhörande de lästa artiklarna. Frågeställningarna 
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som studien bygger på har legat till grund för de sökningar som gjorts. De har 

vidare fungerat likt ett raster utifrån vilka väsentliga sökord för studien valts 

ut. Beroende på artiklarnas relevans i förhållande till frågeställningarna har de 

sedan uteslutits eller använts. Sökningarna innehöll inledningsvis ett flertal 

avgränsningar, för att på så sätt minska mängden möjliga artiklar. En mer 

detaljerad överblick över de databassökningar som genomförts återfinns under 

sökschemat i bilaga A. 

 

6.1.1 Databassökning  

Sökningar har genomförts i databasen ERIC, vilken valdes då den främst 

innehåller utbildningsvetenskaplig litteratur. Många av de artiklar som 

återfinns i den här databasen erbjuds i fulltext vilket varit ännu en bidragande 

orsak till valet. Sökningar har även gjorts i databaserna SwePub och Libris. 

Dessa resulterade dock inte i några relevanta resultat för studien.  

Inledningsvis baserades sökningarna på de forskningsfrågor som skrivits fram. 

Efter ett tips om Ball et. al.’s (2008) artikel utökades senare sökbasen med 

begrepp och centrala ord kopplat till artikelns innehåll. Utifrån 

forskningsfrågorna valdes följande centrala ord ut teacher*, math*, 

knowledge*. Vi valde att trunkera sökorden för att inkludera olika böjelser och 

varianter av orden. Med trunkering, det vill säga *, kommer alla former av 

teach, exempelvis teaching och teacher att inkluderas i sökningen (Eriksson 

Barajas et. al, 2013). Peer reviewed samt publicering efter år 2010 användes 

som initiala avgränsningar. Vid senare sökningar utökades dock 

publikationsårtalen från år 2000–2019, anledningen till den utökade tidsramen 

var att underlaget bedömdes vara otillräckligt. Genom att använda operatorn 

AND mellan sökord begränsas artiklarna till de som innehåller samtliga 

sökord (Eriksson Barajas et. al., 2013). Vi valde exempelvis att använda den 

här operator vid sökningar på teacher AND subtraction. Även operatorn () 

användes för att få en mer precis sökning då hela uttrycket inom parentesen är 

det som då eftersöks, exempelvis (mathematical knowledge). 

 

6.1.2 Nominerat urval 

Strömquist (2014) hävdar att författaren tidigt bör lägga vikt vid vilket material 

som kan anses relevant för studien. Om fokus inte ligger på att få fram den 

mest väsentliga informationen för studien är risken stor att fakta inte når 

läsaren. Risken blir istället att läsaren går vilse i texten på grund av irrelevant 

fakta menar författaren. I den manuella urvalsprocessen lästes inledningsvis 

rubriker, och de artiklar och avhandlingar som upplevdes relevanta för studien 

valdes ut. Abstrakt lästes sedan igenom för att få en förståelse för vad texterna 

behandlade. Efter detta moment valdes många artiklar bort då de inte 

bedömdes vara relevanta för studien. Exempelvis valdes artiklar bort då de 
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behandlade ämnet ur ett elevperspektiv eller om de var kopplade till studier 

som hade utförts längre tillbaka i tiden än tjugo år.  

Eriksson Barajas et. al. (2013) menar att vetenskapligheten i de 

informationskällor som används i en systematisk litteraturstudie är väsentlig. 

De utvalda artiklarna har vidare verifierats mot tidskriftsdatabasen Ulrichsweb 

för att kontrollera att de är vetenskapligt granskade. Vid de tillfällen texter 

påträffades, vilka upplevdes som passande för studien, men som inte passerade 

granskningen via Ulrichsweb, gjordes en manuell sökning på artiklarnas 

författare. På detta sätt fann vi Lunts (2011) avhandling.    

 

6.2 Etiska överväganden 
Troligtvis finns det ingen läsning som är helt objektiv till sin natur menar 

Johansson och Svedner (2010). Människor tolkar texter subjektivt, oavsett om 

de är medvetna om det eller ej. Författarna menar att läsaren tar fasta på och 

uppfattar olika delar av texten på varierande sätt, beroende på det perspektiv 

han eller hon utgår från. Då vi utgår från ett ramverk har vi per automatik en 

deduktiv ansats. Allwood och Erikson (2010) menar att en deduktiv ansats 

bygger på antagandet att något anses vara sant om det kan förklaras av 

påståenden som är allmänt vedertagna. Vi har förutsatt att de kunskapsformer 

vi skrivit om har någon form av effekt på undervisningen. Vi har dessutom 

förutsatt att kunskapen kopplat till undervisning går att kategorisera samt att 

de går att få syn på i undervisning. Enligt Eriksson Barajas et. al. (2013) anses 

det vara oetiskt att enbart presentera det perspektiv som forskaren efterfrågar. 

Författarna hävdar att genom att jämföra olika texter ökar möjligheten att 

bredda perspektivet och på så sätt få djup i studien. Vi har försökt hitta 

forskning som utgår från olika perspektiv för att kunna jämföra deras slutsatser 

och få fram ett så relevant resultat som möjligt.  

Enligt Vetenskapsrådet (2017) ska all forskning förhålla sig till en uppsättning 

etiska riktlinjer. Dessa innefattar bland annat att den litteratur som har 

granskats också ska redovisas och analyseras. Genom att referera till den 

granskade litteraturen och tydligt redovisa metoden ska studien gå att upprepa. 

Med detta i åtanke har vi vid både metodval och analys försökt upprätthålla de 

principer som åligger författare vilka genomför en systematisk litteraturstudie. 

Vi bifogar exempelvis ett sökschema (se bilaga A) samt en tydlig referenslista.  

Referenserna har en avgörande betydelse för att säkerställa att studien bygger 

på en vetenskaplig grund enligt Eriksson Barajas et. al. (2013). Genom en 

korrekt referenshantering kan plagiat upptäckas då läsaren ges upplysning om 

hur han/hon kan identifiera ursprungskällan hävdar Strömqvist (2014). Den 

här studien kommer att granskas av urkund för att säkerställa att inget plagiat 

har förekommit. Då texten inte är plagierad åsyftas att texten är författarens 
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egen, och inte kopierad från någon annan källa (Blekinge Tekniska Högskola 

och Linnéuniversitetet, 2015). 

6.3 Resultatskrivning och analysmetod 
Resultat och analys utgörs av elva vetenskapliga artiklar. Artiklarna har lästs 

och dess innehåll har kategoriserats efter ramverkets kunskapsformer (se figur 

4). Kunskapsformerna kan därmed beskrivas som vårt analysverktyg.  

När innehållet i artiklarna kategoriserats noterades vilka kunskapsformer som 

forskningen lyft fram tydligast (se bilaga B). På detta sätt kunde även 

kunskapsdimensionernas effekt på undervisningen analyseras, se 

frågeställning ett, då kunskapsformerna i sin tur klassificeras under 

dimensionerna.  

Ball et. al. (2008) definierar i sin studie kunskapsformerna på ett tydligt sätt 

genom att knyta dem till olika, för lärare vanligt förekommande, 

arbetsuppgifter. Då artiklarna lästes kunde vi urskilja drag kopplat till olika 

kunskapsformer bland annat baserat på aktiviteter vilka författarna beskrev i 

sina studier. Vilket ledde till att artiklarna placerades under en viss kategori 

och att vi därmed kunde analysera frågeställning två. 

 

7 Resultat och analys 

I detta avsnitt belyses resultatet av studien. Framförallt fokuseras vilka effekter 

de olika kunskapsformerna kan ha på lärares matematiska undervisning. Vi 

beskriver även vilken av kunskapsformerna som kan anses vara väsentlig för 

läraren i förhållande till vanligt förekommande problem inom området 

subtraktion med tiotalsövergång. 

 

7.1 Vilka effekter kan lärares olika kunskapsformer få på 

matematikundervisningen? 
Murata et. al. (2012) belyser i sin forskning att kunskapsformernas effekt på 

undervisningen många gånger bottnar i lärarens förmåga att se och underlätta 

samspelet mellan elev och innehåll, lärare och innehåll samt kombinationen 

lärare, elev och innehåll. 

 

7.1.1 Tydlig undervisning med ämnesdidaktisk kunskap   

Trots att ämneskunskap är av stor vikt för undervisning är det inte enbart 

lärarens kunskap om ämnesinnehåll som kommer att ha påverkan på elevers 

förståelse menar Ball et. al. (2008); Goos (2013); Hill et. al. (2005) samt Lunt 
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(2011). Även om den matematiska kunskapen hos läraren grundar sig i en 

allmän ämneskunskap särskiljer sig läraren från gemene man och 

ämnesspecialister genom kunskapen om vad, hur, när och varför ett visst 

innehåll ska behandlas (Ball et. al. 2008). En stor del av tidigare forskning har 

i viss utsträckning exkluderat de typer av kunskap vilka beskrivs som 

matematisk kunskap av annan karaktär än den rena ämneskunskapen (Goos, 

2013; Hill et. al., 2005). Den här kunskapen, vilken är svårare att mäta genom 

olika examina och prov än vad ren ämneskunskap är, kommer att få effekt på 

lärarens undervisning menar Hill et. al., (2005). Den som enbart besitter 

ämneskunskap har inte de kunskaper som krävs för att göra innehållet 

begripligt för eleverna hävdar Goos (2013). Extra tydligt blir det om den 

matematiska kunskapen sätts i relation till fler aspekter av läraruppdraget. 

Aktiviteter såsom planering av lektioner och uppgifter, rättande av 

elevlösningar eller hur matematiska koncept förklaras för elever är exempel på 

yrkesspecifika kunskaper för lärare och innefattas i kunskapsformen 

ämnesdidaktisk kunskap.  (Hill et. al., 2005; Ball et. al., 2008; Lunt, 2011).  

Lachner och Nückles (2016) framställer ämnesdidaktisk kunskap som en 

kombination av ämneskunskap och en insikt i elevers kunskaper och 

svårigheter. Med insikt i elevers svårigheter kan läraren förändra hur innehåll 

presenteras under lektionens gång, som ett sätt att närma sig elevens 

kunskapsmässiga utgångspunkt (Lunt, 2011). Kunskapsformen synliggörs 

även genom att läraren ingriper när elever är på fel spår samt hur 

kommunikationen mellan lärare och elev ser ut vid ett sådant tillfälle. Effekten 

blir undervisning överensstämmande med elevens kunskapsnivå, användandet 

av olika slags representationsformer samt mer specifika lektionsmål menar 

författaren. Väldefinierade lektionsmål styr interaktionen mellan lärare och 

elev hävdar Lunt (2011) vidare. Med tydliga mål blir det synligt för 

undervisningens alla parter om exempelvis målet med en lektion är att 

redogöra för olika lösningsstrategier, att introducera ett problem eller att 

urskilja olika slags problem menar författaren. 

 

7.1.2 Allmän ämneskunskap och specialiserad innehållskunskap, 

vägen till ett processfokuserat arbetssätt   

Enligt Hill et. al. (2008) kommer lärarens allmänna ämneskunskap samt 

specialiserade innehållskunskap att spela en betydande roll för kvaliteten på 

de matematiska instruktionerna och därmed också undervisningskvalitén. 

Författarna hävdar att ett otydligt matematiskt språk, vilket kopplas till en 

lägre ämneskunskap lätt öppnar upp för missförstånd. Lachner och Nückles 

(2016) framhåller att hur väl grundad ämneskunskapen är hos läraren, kommer 

att ha avgörande betydelse för elevens förståelse. Författarna menar att en väl 

underbyggd kunskapsnivå hos läraren resulterar i en mer processorienterad 

undervisning. I motsats till den här typen av undervisning står den 
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resultatfokuserade undervisningen som då kan tyda på en lägre matematisk 

kunskap hos läraren (Lachner & Nückles, 2016). Med en lägre matematisk 

kunskapsnivå kommer eventuellt följden av fler matematiska misstag och 

därmed lägre kvalitet på undervisning och instruktioner. Detta tar sig bland 

annat uttryck i att lärare och elev har svårt att närma sig varandra, varför 

läraren får problem vid konstruerandet av uppgifter och aktiviteter passande 

för elevgruppen (Hill et. al., 2008).  

Lunt (2011) beskriver i sin studie deltagarnas förmåga att tillämpa, identifiera, 

förklara, översätta samt generalisera innehåll inom ett matematiskt område. 

Begreppen kan sägas sammanfatta stegen vilka lärare tar från den allmänna 

ämneskunskapen mot en allt mer specialiserad innehållskunskap. Kunskapen 

ombildas från ren tillämpning och frågor om hur, till frågor om när och varför. 

Genom att uppmärksamma de bakomliggande orsakerna till matematiska 

strategier kan ett processfokuserat arbetssätt urskiljas menar Lachner och 

Nückles (2016). Murata et. al. (2012) och Hill et. al. (2005) belyser vikten av 

den här typen av arbetssätt. Författarna menar att både lärare och elev bör lära 

sig förstå skillnaden i att använda representationer som en lösningsmetod 

kontra som medel för att representera en matematisk situation. Elever bör först 

lokalisera hur de matematiska sambanden kan representeras, och därefter lösa 

problemet genom att använda dessa samband. På detta sätt framträder ett 

tydligare fokus på förståelse snarare än resultat förklarar Murata et. al. (2012). 

 

7.1.3 Kunskap om innehåll, elever och undervisning - att möta eleven 

där den befinner sig 

Hill et. al. (2008) menar att en låg matematisk kunskap hos läraren bland annat 

tar sig uttryck i lärares missuppfattning av elevers svårigheter, eller oförmåga 

att svara på elevers påståenden. Författarna beskriver vidare kunskapsformen, 

här benämnd kunskap om innehåll och elever, som länken mellan matematiken 

och eleverna. Med en högre matematisk kunskapsnivå hos läraren, samt 

lärarens kunskap om elever, kan problem kopplade till missuppfattningar 

mellan lärare och elev undvikas. Läraren kan då istället konstruera uppgifter 

och aktiviteter som bygger på elevers förståelse. Detta blir genomförbart med 

insikt i elevers svårigheter då undervisningen kan anpassas för att möta eleven 

där han/hon befinner sig (Lunt, 2011; Goos, 2013). Kunskap om innehåll och 

elever är nära knutet till specialiserad innehållskunskap då de båda bygger på 

en utvecklad matematisk förståelse hos läraren. Kunskap om innehåll och 

elever har dock en tydligare koppling till den didaktiska dimensionen och 

framför allt den kommunikation som sker mellan lärare och elev hävdar Ball 

et. al. (2008). Författarna diskuterar vidare svårigheten att på ett tydligt sätt 

skilja kunskapsformerna åt. De menar att olika typer av kunskapsformer kan 

användas för att angripa samma problem. Författarna exemplifierar att en 

lärare kan använda sig av kunskap om innehåll och elever, medan en annan 



 

18(30) 

 

kan använda sig av specialiserad innehållskunskap för att fastställa var elevens 

matematiska fel har sin utgångspunkt. När kunskap om innehåll och elever 

används kan läraren göra kopplingar till var felet har sin utgångspunkt baserat 

på tidigare erfarenhet av den här svårigheten. Den lärare som använder sig av 

specialiserad innehållskunskap analyserar istället problemet matematiskt för 

att skaffa sig information om var felet har sin utgångspunkt menar författarna.     

 

7.1.4 Sammanfattande analys 

I Figur 5 har de kunskapsformer vilka forskarna lyft fram i sina studier som 

bärare av störst effekt för undervisning, placerats under den dimension vilken 

kunskapsformen är kopplad till. Ball et. al. (2008) hävdar att lärare måste ha 

kunskap om det ämne de skall undervisa i. Å andra sidan räcker det inte enbart 

att vara insatt i ett ämne för att kunna bedriva undervisning. Läraren måste 

även kunna presentera och göra ämnesinnehållet tydligt för eleverna menar 

författarna vidare. Läraryrkets två dimensioner av kunskap, ämneskunskap 

samt didaktisk kunskap, kan i och med detta urskiljas. 

 

Figur 5. Översikt över vilken av kunskapsdimensionerna författarna anser är av störst vikt vid 

matematisk undervisning (Fridlund, Rosenqvist, 2019). 

Det som kan noteras i och med den här studiens resultat är att svårigheter 

uppkommer vid klarläggandet av vilken av dimensionerna som kan sägas ha 

störst effekt på den matematiska undervisningen. En anledning till detta kan 

vara att kunskapsformerna i flera fall är svåra att särskilja då de i stor 

utsträckning påverkar varandra menar Ball et. al. (2008). Effekterna går 

därmed heller inte tydligt att koppla till endast en kunskapsform, då en 

arbetsuppgift kan tacklas med hjälp av olika kunskapsformer (Ball et. al., 

2008). Svårigheter kan även noteras då kunskapsformerna har definierats och 

fortfarande definieras olika beroende på vilka kopplingar som görs dem 

emellan. Författarna menar att svårigheter med att nå en allmängiltig förståelse 

av läraryrkets kunskapsinnehåll kan knytas till att det är lätt att blanda ihop 

vad läraryrket innehåller och vad läraryrket kräver. Om fokus ligger på vad 

läraryrket kräver träder kunskapsformer fram som i stort sett uteslutande 

grundar sig i dimensionen ämneskunskap. Ligger fokus istället på vad 
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läraryrket innehåller träder kunskapsformer fram vilka i större utsträckning 

visar att undervisning är ett yrke med en unik och högst professionell 

kunskapsbas. Kunskap som i stor utsträckning även rör vad en lärare faktiskt 

gör innan, under och efter en undervisningssituation (Ball et. al., 2008). 

 

7.2 Vilken kunskap krävs av läraren för att stödja elever i svårigheter 

med det matematiska området subtraktion med tiotalsövergång? 
Felaktigheter i elevers beräkningar bör inte ses som enbart negativa då de 

erbjuder information om i vilken utsträckning en elev har förstått en 

matematisk process och de grunder den vilar på, menar Raghubar et. al. 

(2009). 

 

7.2.1 Svårigheter med att hålla isär tiotal och ental 

Svårigheter kopplat till subtraktion med tiotalsövergång kan i många fall sägas 

bottna i en grundläggande aritmetisk missuppfattning. Olteanu och Olteanu 

(2012) samt Raghubar et. al. (2009) menar att svårigheter i flera fall återfinns 

i förståelsen av positionssystemet, vilket enligt författarna är ett exempel på 

svårigheter med den konceptuella förståelsen. Dessa misstag beskriver 

Raghubar et. al. (2009) som typiska hos elever i de lägre årskurserna. 

Författaren har genomfört en studie med målet att undersöka olika typer av fel 

som tredje- och fjärdeklassare begick vid beräkning av flersiffriga tal. 

Eleverna genomförde ett test efter vilket deras svar kodades under olika 

felkategorier. Resultatet visade att det vanligaste felet inom subtraktion var att 

eleverna använde den kommutativa lagen som en lösningsstrategi istället för 

att låna från tiotalskolumnen. De här svårigheterna kategoriserar författarna 

som procedurala. Enligt Olteanu och Olteanu (2012) kan elevers svårigheter 

med att hålla isär ental och tiotal leda till bekymmer vid beräkningar då 

eleverna ska låna från tiotalen. Om elever har svårigheter med att särskilja 

ental och tiotal samt förstå dess samband vid växling, kan detta leda till 

problem vid beräkning med tiotalsövergång hävdar författarna. En 

grundläggande förståelse för den bakomliggande aritmetiken ger möjlighet att 

förstå de matematiska procedurer som beräkningen kräver. Om elever däremot 

inte har den här förståelse kan beräkningar ses som meningslösa processer 

(Murata et. al., 2012) 

 

7.2.2 När subtrahenden är större än minuenden i entalskolumnen 

Ett annat problem uppstår när subtrahenden i entalskolumnen är större än 

minuenden. Bekymmer uppkommer då eleven inleder beräkningar av tiotal 

och ental var för sig. Eleven kan få svårt att hålla isär och därefter föra samman 

de olika beräkningar som den här strategin medför (Murata et. al., 2012). 
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Exempel på detta är 36–19 som ger 30 och 6, samt -10 och -9, resulterande i 

30–10 och 6–9. När den sistnämnda subtraktionen inte går ihop tar eleven ett 

tiotal till från 30 och löser subtraktionen som 20–10=10 och 16–9=7. Slutligen 

gör eleverna ännu en subtraktion istället för en addition och kommer på så sätt 

fram till att 10–7=3 istället för 10+7=17. 

 

Figur 6. Förklaring av begreppen minuend och subtrahend (McIntosh, 2008). 

 

7.2.3 Den kommutativa lagen och uppställning vid subtraktion med 

tiotalsövergång 

En av de vanligast förekommande svårigheterna kopplat till subtraktion är att 

många elever förknippar räknesättet med strategin, ofta benämnd, “störst 

först” hävdar Olteanu och Olteanu (2012). I de lägre årskurserna är detta en 

vanlig utgångspunkt för beräkning inom räknesättet subtraktion. Strategin kan 

resultera i att eleverna använder sig av den kommutativa lagen vid 

beräkningar, även i de fall där detta inte är möjligt (Olteanu & Olteanu, 2012; 

Raghubar et. al., 2009). Svaret på uträkningen 22–19 kan därför mycket väl 

bli 17 eftersom eleven räknar 2–1 och 9-2. 

Svårigheter kan även visa sig vid uppställning av subtraktion med 

tiotalsövergång. Raghubar et. al. (2009) hävdar att det är vanligt att eleven 

lånar från tiotalskolumnen men inte minskar efter att ha lånat (se figur 6).  

 

Figur 7. Exempel på hur det kan se ut när en elev har lånat ur tiotalskolumnen, men glömt att minska i 

densamma. (Fridlund, Rosenqvist, 2019) 

Problem kan även noteras när eleven tror sig kunna föra ner siffror utan vidare 

beräkning då minuenden är noll. Exempelvis kan eleven föra ner åttan, där det 

i tiotalskolumnen står noll minus åtta, istället för att låna ur 

hundratalskolumnen (se figur 7). 
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Figur 8. Exempel på hur det kan se ut när en elev har fört ner åttan i tiotalskolumnen istället för att 

låna ur hundratalskolumnen. (Fridlund, Rosenqvist, 2019) 

 

7.2.4 Sammanfattande resultat och analys 

Figur 9 beskriver vilken kunskapsform som av författarna lyfts fram som mest 

väsentlig för att stödja elever i svårigheter inom området subtraktion med 

tiotalsövergång. 

 

Figur 9. Översikt över de kunskapsformer som lyfts fram som mest väsentliga för att stödja elever i 

svårigheter inom området subtraktion med tiotalsövergång. (Fridlund, Rosenqvist, 2019). 

Utifrån det resultat som berör svårigheter inom området går att notera att 

kunskapsformen kunskap om innehåll och elever lyfts fram som väsentlig för 

att stödja eleven. Den här kunskapsformen beskrivs av Ball et. al. (2008) som 

kunskap vilken kombinerar insikt om elever med insikt om matematik. 

Författarna menar att kunskapsformen berör lärarens förmåga att notera, samt 

tolka elevers eventuellt ofullständiga matematiska tänkande på de sätt som det 

kan visa sig. De artiklar vilka berört området subtraktion med tiotalsövergång 

kan inte entydigt sägas förespråka ovan nämnda kunskapsform. Även andra 

kunskapsområden lyfts fram i studierna som av vikt vid undervisning av 

matematiska moment. Det går dock att uppfatta tydligare drag av 

kunskapsformen kunskap om innehåll och elever än av de andra 

kunskapsformerna, vilket synliggörs i figur 9.       
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8 Diskussion 

Inom avsnittet diskuteras inledningsvis de svårigheter som metodvalet har 

medfört på studiens analys. Utifrån studiens första frågeställning sätts bland 

annat kunskapsformernas effekt i relation till undervisningsmål, elev och 

ämnesinnehåll. Gällande studiens andra frågeställning diskuteras kopplingen 

mellan kunskapsformen kunskap om elev och innehåll och elevers 

konceptuella förståelse samt hur en förståelse för eleven även kan innebära 

personlig utveckling för läraren.   

 

8.1 Metoddiskussion 
På grund av den tidsram som stått till vårt förfogande har endast en begränsad 

del av den litteratur som finns tillgänglig varit möjlig att undersöka. Detta har 

eventuellt inneburit att tänkbar relevant forskning från tidigare år exkluderats 

ur urvalet. Även om sökord och valda sökbegränsningar kan ha lett till att vi 

gått miste om relevant forskning anser vi att vi har funnit väsentliga artiklar 

kopplade till framstående forskare inom området. Studien har även begränsats 

i omfång så till vida att yttre ramfaktorer, exempelvis tid och ekonomiska 

resurser, vilka vi är medvetna om påverkar lärares undervisning, har 

exkluderats ur innehållet. Detta medför att studien möjligen kan anses återge 

en bild av läraren som den enda faktorn vilken har påverkan på 

undervisningens resultat, en bild vilken vi är medvetna om inte återger hela 

sanningen.  

Elva artiklar har slutligen valts ut med hjälp av datasökning och nominerat 

urval. Baroody (2006); Hill et. al (2005); Hill et. al. (2008) samt Lachner och 

Nückles (2016) bidrar till studien genom att belysa ämneskunskapens 

påverkan och vikt för undervisningens uppbyggnad samt de effekter den här 

har för elevers förståelse. Goos (2013); Fuson (1990); Lunt (2011) samt 

Murata et. al. (2012) åskådliggör den mer didaktiska dimensionen av 

läraryrket. Ball et. al. (2008) har med sin helhetssyn bidragit med en koppling 

mellan teori och praktik gällande hur kunskapsformerna tar sig uttryck i det 

praktiska arbetet. Raghubar et. al. (2009) kategoriserar i sin studie, svårigheter 

inom subtraktion med tiotalsövergång till konceptuella eller procedurala 

misstag. Den här forskningen kan i sin tur kopplas till Lachner och Nückles 

(2016) slutsatser kring det processorienterade arbetssättet. Olteanu och 

Olteanu (2012) har med sin forskning kring svårigheter rörande området 

subtraktion med tiotalsövergång bidragit med kunskaper vilka kunnat 

användas för att knyta samman frågeställning två och ramverket. Detta har 

bidragit till att vi fått möjlighet att operationalisera kunskapsformerna. Vår 

förståelse för kunskapsformernas samband och olikheter har därmed ökat.    
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8.2 Resultatdiskussion 
Under detta avsnitt belyses de två kunskapsdimensionernas olika påverkan på 

undervisningen. Vi diskuterar även vikten av lärarens reflektion som ett led i 

att utveckla både sin egen samt elevernas förståelse om och av matematisk 

undervisning. 

 

8.2.1 Vilka effekter kan lärares olika former av kunskap få på 

matematikundervisning? 

Ett alltför stort fokus på dimensionen ämneskunskap ger undervisning där 

lärare och elev kan få svårt att nå en gemensam förståelse och där 

undervisningen inte bygger på det växelspel mellan lärare, elev och 

undervisningsinnehåll som Murata et. al. (2012) beskriver. Å andra sidan kan 

ett för lågt fokus på dimensionen ämneskunskap och dess underliggande 

kunskapsformer få effekten av en lägre kvalitet på undervisningen då läraren 

eventuellt gör matematiska misstag och inte kan erbjuda tydliga instruktioner 

(Hill et. al., 2008). Goos (2013) menar att en väl utvecklad ämneskunskap är 

fördelaktig för matematisk undervisning, men är otillräcklig på egen hand. 

Författaren menar att de två dimensionerna didaktisk kunskap och 

ämneskunskap är starkt beroende av varandra. Det som för samman dessa två 

dimensioner är den ämnesdidaktiska kunskapen. Effekten av den här 

kunskapsform beskriver Ball et. al. (2008) samt Goos (2013) som 

undervisning baserad på genomtänkta, logiska samt tydliga förklaringar 

anpassade för en specifik elevgrupp. En lärare med en medveten, genomtänkt 

och stegvis inlärning, där utveckling bygger på en förståelse av tidigare steg 

visar på vad Baroody (2006) beskriver som ett längre perspektiv för elevers 

inlärning. Det vill säga en undervisning där lärare och elev har en gemensam 

förståelse för både mål och medel och där kommunikationen bygger på 

förståelse snarare än resultat. Detta är ett arbetssätt vilket Lachner och Nückles 

(2016) beskriver som utmärkande för ett processorienterat lärande och i 

förlängningen en djupare förståelse.  

Det som slagit oss när vi analyserat resultatet av den här studie är att det var 

enklare att precisera vad/ vilken kunskapsform som skulle kunna sägas ge 

effekt när vi kunde koppla den här till en specifik matematisk uppgift. Vi har 

fått uppfattningen att det är svårt att veta vilken kunskap en lärare är i behov 

av om det inte går att knyta detta behov till ett förutbestämt mål. Det blir 

samtidigt tydligt för oss att lärarens roll och vilka/vilken kunskap som han/hon 

behöver, samt vilka effekter det kommer att ge, inte går att fastslå på ett statiskt 

sätt. Den kunskap som kan sägas få störst effekt eller vara av störst vikt 

förändras kontinuerligt. Kunskapsformen står i direkt förhållande till de elever 

och uppgifter som läraren arbetar med för tillfället.  

Kunskapsformers användande kan även sägas vara knutet till den enskilde 

lärarens person. Ball et. al. (2008) menar att lärare kan använda sig av olika 
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kunskapsformer i lösning av samma uppgift. Vilken syn läraren har på 

kunskap och undervisning och därmed hur läraren väljer att se på en uppgift, 

får påverkan, dels på vilken kunskapsform som går i bruk och i förlängningen 

vad som presenteras för eleverna. Murata et. al. (2012) beskriver detta som ett 

växelspel där lärarens förståelse för undervisningsinnehåll och angreppssätt 

för att lära ut innehåll, blandas med elevernas tidigare erfarenheter, förståelse 

och tolkning. För att undervisningens två parter, det vill säga lärare och elev 

ska kunna förstå varandra måste de mötas i en slags gemensam förståelse för 

det innehåll som behandlas. Det är i den här brännpunkt som 

kunskapsformerna allmän ämneskunskap, ämnesdidaktisk kunskap, 

specialiserad innehållskunskap samt kunskap om innehåll och elever 

framträder tydligast. Vi erbjuds i och med detta en förklaring till den dragning 

som både vi och många av våra studiekollegor har haft och fortfarande har för 

att få kunskap, inte enbart om ett ämne, utan även av ett ämne. Det som måste 

tas under beaktande är dock vad Lachner och Nückles (2016) hävdar; att utan 

kunskap om ett ämne kan inte samma förståelse nås för hur dess innehåll ska 

läras ut. Hill et. al. (2005) och Lachner och Nückles (2016) diskuterar i vilken 

utsträckning den matematiska ämneskunskapen styr de didaktiska beslut 

läraren tar gällande arbetssätt med mera. Frågan om vilken av 

kunskapdimensionerna som är av störst vikt går att notera i flera av artiklarna. 

Det Hill et. al. (2005); Goos (2013); Ball et. al. (2008) samt Lachner och 

Nückles (2016) enas om är att dimensionerna är beroende av varandra och att 

ämneskunskap alltid ligger som grund för relevant undervisning. 

Hill et. al. (2005) menar att synen på vilken kunskap som kan anses ingå och 

vara nödvändig inom läraryrket har förändrats över tid. Fokus har under 

årtiondena skiftat mellan den didaktiska dimensionen och ämnesdimensionen, 

för att i nutid landa i en blandning av de två. Tar vi under beaktande att den 

beprövade erfarenheten och undervisning i viss utsträckning kan sägas ha 

genomgått ett paradigmskifte, där synen på elever har gått från passiva 

mottagare av kunskap till aktiva deltagare. Då kan senare forskningsintresse 

för lärarens undervisningsupplägg och den didaktiska dimensionens vikt 

möjligen förstås. Dagens undervisning ger elevernas erfarenheter och 

kunnande större utrymme. Det är inte utantillinlärning, utan snarare förståelse 

för logiken bakom en matematisk procedur som är i fokus. Det blir av den här 

anledningen tydligt för oss att ett processinriktat arbetssätt kan anses vara av 

stor vikt för dagens matematiklärare. Med detta följer en förståelse för vikten 

av ämneskunskapen hos läraren. Utan en djup ämneskunskap kan detta sätt att 

arbeta bli problematiskt eftersom läraren inte kan förklara varför en 

matematisk procedur fungerar på ett visst sätt.  

Den forskning vi har tagit del av har i många fall varit överens om att när 

läraren reflekterar över sin matematikundervisning skapas möjlighet för 

förbättrad inlärning för eleverna (Murat et. al., 2012; Olteanu & Olteanu, 2012; 

Lunt, 2011). Sätter vi detta i förhållande till den mängd grupper, med fokus på 
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tips om lektionsupplägg, vilka förekommer i sociala medier så kan vi notera 

att det verkar finnas ett behov av att få reflektera över läraryrket, att få utbyta 

tankar och få syn på hur ett arbetsmoment eller uppgifter kan utvecklas. 

Murata et. al. (2012); Olteanu och Olteanu (2012) och Lunt (2011) hävdar att 

det är vid lärarens reflektion av undervisning, exempelvis genom en lesson 

study, som utveckling kan nås både för lärare och elev. Effekten blir anpassad 

undervisning där läraren efter reflektion kan se vilken eller vilka 

kunskapsformer som denne till nästa gång kan tänkas behöva använda eller 

eventuellt utveckla menar Murata et. al. (2012). Kunskap kring de olika 

kunskapsformerna kan eventuellt bidra till att läraren ges en större möjlighet 

att reflektera över sin egen kunskapsbas. Om läraren har något att utgå ifrån, 

likt en mall, kan reflektion möjligen underlättas. Om läraren känner sina svaga 

sidor och arbetar med att förbättra dessa, bör det i förlängningen leda till att 

även undervisningen revideras samt utvecklas. 

 

8.2.2 Lärares behov av kunskap inom subtraktion med 

tiotalsövergång, samt elevers svårigheter. 

Resultatet visar att svårigheterna inom området subtraktion med 

tiotalsövergång i många fall går att härleda till svårigheter med förståelse av 

positionssystemet hävdar Olteanu och Olteanu (2012) samt Raghubar et. al. 

(2009). En annan vanligt förekommande svårighet är det felaktiga 

användandet av den kommutativa lagen vid uppställning av subtraktionstal 

med tiotalsövergång hävdar Olteanu och Olteanu (2012). Som tidigare nämnts 

har Skolforskningsinstitutet (2019) noterat dessa typer av svårigheter och 

menar att anledningen kan vara att elever fastnat i tidigt inlärda strategier. Om 

vi sätter svårigheterna i förhållande till de kunskapsformer som presenterats 

ovan, så kan vi möjligen dra slutsatsen att det framförallt är den allmänna 

ämneskunskapen samt den specialiserade ämneskunskapen som behöver 

utvecklas. Det är grundläggande konceptuell förståelse som eleverna verkar 

sakna, vilket bland annat tar sig uttryck i svårigheter att hålla isär tiotal och 

ental. Samtidigt är det arbetet med diverse olika lösningsstrategier som vi i 

huvudsak har mött vid praktik. Anledningen till detta kan eventuellt vara att 

kunskapen om elever och innehåll varit otillräcklig. Olteanu och Olteanu 

(2012) menar att med kunskap om innehåll och elever kommer förutsättningar 

att anpassa undervisningen för eleverna. Är det möjligen så att eleverna inte 

ges rätt förutsättningar för att visa sin förståelse för den bakomliggande 

logiken. Kanske är det så att elevernas kommunikativa förmåga samt 

resonemangsförmåga behöver utvecklas för att kunskap kring eleven på så sätt 

ska framträda tydligare. Det står klart för oss att det är svårt att på ett definitivt 

sätt sammanfoga en viss typ av svårighet med en viss typ av kunskapsform. 

Tydligt är dock att när kunskap kategoriseras så blir det lättare att se 

kopplingen mellan vad läraren gör och vad detta får för effekt på undervisning 

då fokus ligger på ett konkret handlande.           
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Det är lätt att bli överväldigad inför det ansvar och den mängd kunskap som 

läraryrket tycks innebära. Kunskapsformerna som belysts i den här studie kan 

upplevas som knutna enbart till lärarens person. Det som bör tas under 

beaktande är dock hur implementeringen av dessa kunskapsformer påverkas 

av de förutsättningar samt olika situationer som läraren ställs inför. Oavsett 

hur stor kunskap läraren har om ett ämne eller av ett ämne kommer dennes 

kunskap stå i relation till elevernas kunskap. Det blir även tydligt för oss att 

den kunskap och erfarenhet som kan återfinnas i undervisningens andra part, 

det vill säga eleven, kan erbjuda fantastiska utvecklingsmöjligheter för läraren; 

så till vida att för varje ny påträffad elevstrategi eller tankesätt utökas lärarens 

kunskapsbas. Det faktum att lärande är en ständigt pågående process både hos 

lärare och elev är viktigt att ha i åtanke. Läraren blir aldrig fullärd, utveckling 

ligger i att vara öppen för de möjligheter som lärande innebär. 

 

8.2.3 Slutsats 

De slutsatser vi kan dra av studien kan sammanfattas med hjälp av begreppen 

kunskap, reflektion och utveckling. Läraryrket är en profession vilken utgörs 

inte bara av ämneskunskap, utan även kunskap om hur detta ämne kan och bör 

presenteras, för att andra skall nå förståelse. Då alla lärare är unika individer 

kommer den här undervisning att ta sig varierande uttryck. Olika 

kunskapsformer tas i bruk och interagerar beroende på lärarens kunskap inom 

de olika kategorierna. När den här kunskapen sätts i relation till den nuvarande 

svenska utbildningsfilosofin, vilken betonar förståelse, sätts i viss utsträckning 

en ram för vilken kunskap en lärare bör inneha. Med begreppet förståelse följer 

ett arbete vilket inte kan baseras på undervisning av olika lösningsstrategier. 

Det processinriktade arbetssättet med fokus på den bakomliggande logiken 

tycks ligga mer i linje med tidens undervisningsfilosofi. För läraren innebär 

det dock ett större fokus på en fördjupad ämneskunskap men också insikt i hur 

eleverna tänker samt hur dessa tankar kan ges möjlighet att visas upp och 

reflekteras över. Först vid reflektion över hur undervisningens mål 

överensstämmer med vad eleverna faktiskt uppfattat kan utveckling av 

undervisning och lärande ske. Genom att synliggöra och kategorisera den 

kunskap som ligger i de aktiviteter och uppgifter som kommer med läraryrket, 

så kan möjligen lärarens reflektion över utvecklingsmöjligheter underlättas. 

Med en förståelse för olika kunskapsformers samband följer troligen insikt i 

vikten av att se på undervisning och lärande ur ett bredare perspektiv. Även 

om läraren enbart tycker sig sakna kunskap inom en av kunskapskategorierna 

så får detta troligtvis konsekvenser för fler än en kunskapsform. Att lokalisera 

utvecklingsmöjligheter i en kunskapsform innebär därmed troligen utveckling 

av flera delar av lärarens yrkesroll. 
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8.2.4 Vidare forskning  

En framtida empirisk studie hade bidragit med ett djup till den här uppsatsen. 

Vi frågar oss hur lärarna undervisar för att eleverna ska nå en förståelse av 

både koncept och procedur kring området subtraktion med tiotalsövergång. 

Hur introducerar lärare området och hur ges eleverna möjlighet att visa sin 

konceptuella förståelse av subtraktion med tiotalsövergång? Vilka frågor 

ställer läraren för att hjälpa elever i svårighet vid subtraktion med 

tiotalsövergång vidare? 
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Bilaga B - Mall över hur studiens artiklar kan kategoriseras efter kunskapsform och 

kunskapsdimension  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


