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Hur elever i årskurs 1-3 löser utvalda uppgifter i subtraktion 
How pupils in grade 1-3 solve selected tasks in subtraction 
 
 
Abstrakt 
Syftet är att undersöka hur elever i årskurserna 1-3 löser uppgifter i subtraktion och då 
främst med tiotalsövergång.  
 
Studien är gjord utifrån en kvalitativ ansats. Datainsamlingen genomförs med hjälp av 
12 elevintervjuer där varje elev beräknar tre uppgifter och muntligt berättar hur de går 
tillväga. Detta analyseras sedan utifrån följande tre frågeställningar. På vilka sätt löser 
elever i åk 1-3 utvalda uppgifter i subtraktion? Vilka strategier och metod är vanligast 
bland elever i åk 1-3? Hur skiljer sig strategierna och metoderna åt vad gäller elever 
med fallenhet respektive svårighet i matematik? 
 
I studien framgår att huvudräkning är en vanlig metod i alla tre årskurser. Endast 
eleverna i årskurs 3 använder sig av lodrät algoritm som strategi då de beräknar vissa 
uppgifter. Eleverna väljer ofta strategi eller metod utifrån vad de för närvarande jobbar 
med i klassrummet. Resultatet visar att det finns flera metoder som inte är hållbara och 
dessa bör tidigt bytas ut. Om eleverna redan från årskurs 1 kan använda hållbara 
strategier när de beräknar subtraktion kommer detta att gynna elevernas fortsatta 
matematiklärande. 
 
 
 
Nyckelord 
beräkningsstrategi, metod, subtraktion, tiotalsövergång, årskurs 1-3  
 
 
 
Tack 
Som författare vill jag rikta ett stort tack till min handledare Berit Roos Johansson som 
varit ett stort stöd under hela skrivprocessen tack vare sin konstruktiva kritik och 
vägledning.  
 
Jag vill även rikta ett tack till de elever som deltagit i studien och delat med sig av sina 
erfarenheter.  
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1 Inledning 
Följande studie undersöker hur elever i årskurs 1-3 löser utvalda uppgifter i subtraktion. 

Studien kommer även att presentera hur elever med fallenhet respektive svårighet i 

matematik löser uppgifterna. Författaren har vid sina tillfällen på det verksamma fältet 

märkt att många elever upplever subtraktion som en svårighet och väljer därför att 

studera detta område. Författaren har även noterat att elevernas taluppfattning varierar 

och att de elever som har en god taluppfattning lättare verkar kunna hitta strategier för 

att lösa subtraktionsuppgifter. Målet med denna studie är att bli medveten om hur elever 

på lågstadiet tänker vid subtraktion, för att på bästa sätt ge eleverna möjlighet att förstå 

olika beräkningsstrategier och metoder. Det är viktigt att vara säker på att alla elever har 

en bra strategi att förhålla sig till när de beräknar subtraktion och att strategierna eller 

metoderna inte kan vara samma till alla uppgifter. I Skolverket (2011) anges att syftet är 

att eleverna ska kunna välja lämpliga metoder för att göra beräkningar och lösa 

rutinuppgifter. I det centrala innehållet för matematik står det bland annat att eleverna 

ska kunna använda ”centrala metoder” för huvudräkning, överslagsräkning och 

beräkningar med skriftliga metoder.    

 

Engvall (2013) har gjort en kvalitativ studie vars syfte är att undersöka 

matematikundervisning i årskurserna 1-3 där undervisningsinnehållet är skriftliga 

räknemetoder för addition och subtraktion. Studien genomfördes i sex klasser från två 

olika kommuner. Engvall har använt sig av fältstudier för att inhämta empiri till studien, 

hon använde sig av observationer och filmade i klassrummen. Engvall (2013) menar att 

subtraktion med tiotalsövergång är ett kritiskt område då det ofta skapar problem både 

för elever och lärare. I sin avhandling förklarar hon att olika tillvägagångssätt i 

undervisningen har orsakat brister hos eleverna. Undervisningen kring 

subtraktionsberäkningar måste utvecklas så att eleverna blir bättre på att förstå vad 

subtraktion innebär. Det första ledet i denna utveckling är att lärare måste känna sig 

säkra på hur och vilka metoder de ska använda för att visa eleverna hur 

tiotalsövergångar kan beräknas. Vid de nationella proven i årskurs 3 har det visats att 

subtraktion med tiotalsövergång är de uppgifter som de flesta elever faller på. Det visar 

alltså att många elever har svårigheter med att beräkna subtraktion med tiotalsövergång. 

Engvall (2013) anser att mer fokus bör läggas på aritmetiken, vilket betyder de olika 

räknesätten eftersom det visat sig att där finns brister hos svenska elever vad gäller 

deras taluppfattning och aritmetikkunnande. Engvall bevisar detta genom sin studie vid 
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Linköpings universitet där hon haft hjälp av sina kollegor vid institutionen för 

beteendevetenskap och lärande. Dessa brister kunde även ses i resultatet från TIMSS 

undersökningen 2007. Därför tror Engvall att arbetet med talområdet 20-100 i både 

addition och subtraktion är ett bra sätt att träna elevers taluppfattning, för att de sedan 

också ska klara tiotalsövergångar(a.a.). Att bli bekant med talen gör att eleverna 

kommer att lära sig att kombinera dem på olika sätt och veta vilka tal som kan läggas 

ihop eller i detta fall, tas bort för att få en viss differens. Till exempel är det bra om 

eleverna kan se likheten mellan 20-6=14 och 30-6=24.  

 

Det är lärarens ansvar att organisera och genomföra undervisningen för att alla elever 

ska utvecklas efter sina förutsättningar (Skolverket 2011, s.14). Läraren ska även 

stimulera eleverna till att använda och utveckla sina förmågor(a.a.). Därför menar denna 

studiens författare att läraren har en skyldighet att möta sina elever på individnivå och 

anpassa undervisningen efter detta. Lärarna har en skyldighet att presentera hållbara 

beräkningsstrategier som eleverna kan använda. Därför kommer nu elevernas 

beräkningar att analyseras utifrån givna subtraktionsuppgifter.  
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2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med följande studie är att undersöka vilka strategier och metoder elever i årskurs 

1-3 använder när de beräknar uppgifter med subtraktion och då främst vid 

tiotalsövergång.  

 

● På vilka sätt löser elever i åk 1-3 utvalda uppgifter i subtraktion? 

● Vilka strategier och metoder är vanligast bland elever i åk 1-3?   

● Hur skiljer sig strategierna och metoderna åt vad gäller elever med fallenhet 

respektive elever i svårighet inom matematik? 

 

2.1 Begreppsdefinitioner  
Begreppet ”elever med fallenhet” används i detta arbete om de elever vilka lärarna i 

studien beskriver som elever vilka besitter särskilt goda kunskaper i matematikämnet. 

De elever som uttrycks vara i ”svårigheter inom matematik” beskriver lärarna som 

elever med mindre utvecklade kunskaper i matematik. De lyfter fram de elever som vid 

studiens genomförande ligger på gränsen att nå kunskapskraven efter skolår 3 enligt 

läroplanen (Lgr 11, Skolverket 2011).  

 

Med begreppet ”beräkningsstrategi” menar författaren olika hållbara strategier som 

eleverna använder. Dessa strategier är sådana som redovisas i aktuella läromedlen i 

matematik och i detta arbete i kapitlen tre och fyra. Begreppen “räkna bakåt i huvudet” 

och “räkna bakåt på fingrarna” rubriceras i detta arbete som strategier kombinerade med 

en metod. Det innebär att eleverna beräknar en uppgift i huvudet genom att räkna bakåt 

utan att använda sina fingrar eller något annat hjälpmedel respektive att eleverna räknar 

steg bakåt genom att använda sina fingrar till hjälp.   
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3 Litteraturbakgrund 
I detta kapitel kommer tidigare forskning kring taluppfattning och huvudräkning att 

redogöras, vidare redovisas exempel på beräkningsstrategier och faktorer som är viktiga 

för att nå ut till alla elever. 

  

3.1 Taluppfattning och vikten av goda kunskaper i huvudräkning 
Emanuelsson och Johansson (1997) har gjort en kvalitativ studie där de bland annat 

undersökt taluppfattningens betydelse. Emanuelsson och Johansson har använt sig av ett 

taluppfattningstest som genomförts i årskurs 4 och 8. De är medvetna om att detta test 

inte kan ge en fullständig bild av elevernas taluppfattning men genom observationer och 

diskussion med både elever och lärare kunde de stärka sitt resultat. De menar att god 

taluppfattning ger stöd åt elevernas matematiska kompetenser då den hjälper eleverna 

att använda sina kunskaper och insikter för att lösa problem som de möter i vardagen 

samt för att inspirera dem att se matematik som en meningsfull aktivitet. De skriver att 

taluppfattning innebär förståelsen för tal och operationer samt att kunna använda denna 

förståelse för att utveckla strategier och lösa problem. De har genom sina 

undersökningar märkt att en god taluppfattning är a och o för att elever ska bli duktiga i 

matematik. Med en god taluppfattning kan eleven hantera tal och använda kvantitativa 

metoder som behövs för att lösa en subtraktionsuppgift med tiotalsövergång. 

Emanuelsson och Johansson lyfter att förståelsen för taluppfattning är en förutsättning 

för att beräkna uppgifter med subtraktion. Det gäller för eleven att förstå talets betydelse 

och storlek, men också att ha en förståelse för positionssystemet med basen 10.  

 

McIntosh (2008) betonar vikten av att eleverna kan behärska huvudräkning eftersom 

han menar att det kan leda till ökad kompetens, självförtroende och känsla för talen. 

Han menar att aktiviteter med huvudräkning utvecklar elevernas känsla för tal bättre än 

vad skriftliga övningar gör. Ett känt fel som många elever gör när de använder 

kombinationen att räkna bakåt i huvudet är att de börjar på det tal de står på och räknar 

ner, exempelvis 13-5? 13, 12, 11, 10, 9. Det är viktigt att eleverna får träna sig på att 

berätta hur de tänker, att ge talen muntligt är en bra övning eftersom eleverna då ges 

möjlighet att tänka mer flexibelt. Detta sätt att öva kan därför utvecklas till en mycket 

effektiv metod. När eleverna sedan har förståelse kan det vara till hjälp för dem att 

exempelvis se skyltar med metoderna uppsatta på klassrumsväggen för att lättare välja 

en effektiv lösningsmetod.  
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Vidare ger McIntosh (2008) exempel på hur eleverna kan träna tiotalsövergång. ”Nio 

plus” d.vs. 9+2, 9+3, 9+4, 9+5, 9+6, 9+7, 9+8 och omvänt 2+9, 3+9, o.sv. ”Åtta plus” 

och ”sju plus” d.vs. 8+3, 8+4, 8+5, 8+6, 8+7, 7+4, 7+5. Målet med dessa övningar är att 

eleverna ska bli medvetna om att talet 12 subtraherat med 7 kan ses som talet 7 adderat 

med något för att tillsammans vara summan 12. Malmer (2002) betonar att vikten av 

huvudräkning är avsevärd för att kunna sortera bort orimliga och oriktiga resultat. Det 

går inte att förlita sig på tekniska hjälpmedel. Är svaret som står på miniräknaren 

rimligt? Förutsättningarna som krävs för en effektiv huvudräkning är taluppfattning, 

tabellkunskap och förmåga att tillämpa räknelagar och utveckla kreativitet. 

Taluppfattningen innebär kort beskrivet kunskap om talets uppdelning och 

sammansättning. Tabellkunskap är automatiserad kunskap i samtliga räknesätt. De 

räknelagar elever måste ha klart för sig för att klara huvudräkning är bland annat 

kommutativa lagen för addition (a+b=b+a), kommutativa lagen för multiplikation 

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

multiplikation (a*b)*c=a*(b*c) och distributiva lagen a*(b+c)=a*b+a*c.  

 

3.2 Subtraktionsbegreppet 
Frisk (2009) skriver att elever ofta upplever subtraktion svårare än addition. Det är 

viktigt att eleverna stöter på flera olika situationer där det går att räkna subtraktion så att 

de lär sig att känna igen dessa situationer och välja lämplig metod. I subtraktion 

används ofta flera olika begrepp som beskriver det som händer. Begreppen är bland 

andra ”ta bort”, ”komplettera” och ”jämföra”. Ta bort innebär att helheten är känd och 

att en av delarna efter minskningen är det man vill ha reda på. Till exempel: Olle har 

100 kr, han köper en bok som kostar 20 kr, hur mycket har han kvar? Komplettera 

betyder att den slutgiltiga helheten är känd och att en av delarna före ökningen är det 

man vill ta reda på. Det finns dessutom två varianter, nämligen A: Stina ska köpa en 

glass som kostar 10 kr, hon har bara 8 kr. Hur mycket fattas? B: Om Arvid får 2 kr till 

kan han köpa en glass som kostar 10 kr. Hur mycket har han nu? Begreppet jämföra 

innebär att två mängder finns samtidigt som man jämför för att få reda på differensen. 

Även här finns två varianter A: Olle har 70 kr och Kalle har 50 kr. Hur mycker mer har 

Olle än Kalle? B: Lisa har 70 kr, Stina har 20 kr mindre. Hur mycket har Stina?   

 

Kilborn (1989) och Löwing (2008) skriver också att det är viktigt att eleverna kan 



  
 

6 

tillämpa den metod som är mest lämplig genom att se talen. Därför är det viktigt att 

eleverna behärskar flera olika beräkningsstrategier. Det är ofta detta som ställer till det 

för eleverna, eftersom det finns olika sätt att tänka vid beräkning av subtraktion blir de 

osäkra på vilken metod de ska använda.  

 
3.3 Återkommande misstag 
Löwing (2009) gjorde en kartläggning över elevers matematikkunskaper i årkurserna F-

9, hon utgick från diagnosmaterialet Diamant. Resultatet visade att hälften av eleverna i 

årskurs 3 och 4 hade svårigheter att lösa tal som 48-5 och 48-45. Det visade sig också 

att nästan samtliga elever i förskoleklassen kunde räkna tal som 7+1 och 5-1 i huvudet. 

Resultatet av kartläggningen visar också att alla elever från årskurs F-9 är betydligt 

sämre på subtraktion än på addition. Mundia (2012) menar att orsaken till att 

subtraktion är svårare för eleverna än vad addition är kan vara att procedurerna inom 

subtraktion är mer svårbegripliga. Barrouillet (2008) skriver att subtraktion innebär att 

räkna i flera steg vilket blir en svårighet för eleverna. Vid additionsberäkning klarar 

eleverna att plocka fram svaret från minnet när de räknar vilket de däremot inte klarar 

vid subtraktion. Minneskapaciteten hos eleverna gör alltså att de inte kan ”spara” alla de 

steg som krävs vid subtraktionsberäkning vilket gör att subtraktionen blir svårare.  

 
McIntosh (2008) förklarar att det är viktigt att få eleverna att se sambandet mellan 

addition och subtraktion. Till exempel 5+2=7 och 7-2=5. I vissa uppgifter går det att 

välja att räkna antingen addition eller subtraktion, förutsättningen är att eleverna förstår 

att det två räknesätten hänger ihop. Exempelvis: Jag har ett 45 centimeter långt snöre 

och klipper bort 39 centimeter. Hur mycket snöre blir det kvar? Det mest effektiva 

räknesättet i denna uppgift är addition, men det går också att gå via subtraktion. Några 

vanligt förekommande fel som elever ofta gör då de ska beräknar subtraktionsuppgifter 

är bland annat att de av lathet undviker att noggrant läsa textuppgifter. Istället letar de 

efter ord som ”mindre, ”kvar” eller ”resten” som de automatiskt förknippar med 

subtraktion. McIntosh menar att eleverna måste få övning i att analysera uppgifter för 

att på ett effektivt sätt lösa dem. Ett exempel på en mindre effektiv strategi är när elever 

räknar uppåt från 3 till 18 när de får uppgiften att addera 3 och 18 eller när en elev inte 

ser sambandet mellan addition och subtraktion och därför beräknar talet 72-68 genom 

att räkna 68 steg bakåt från 72. Däremot kan det vara effektivt att fylla på eller ta bort 

till jämnt tio- eller hundratal. Till exempel: 27+94+6 och eleven börjar fylla upp 94+6, 

som leder till ett helt hundratal.   
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Malmer (2002) förklarar att momentet tiotalsövergång är ett problem för många elever. 

De kan bli beroende av att använda en viss strategi och tappar kanske tilltron till sitt 

eget tänkande. Detta gäller främst de elever som känner sig osäkra och osjälvständiga. 

Ett bra sätt att öva är att eleverna får tänka ut räknehändelser utifrån en bild och på så 

sätt lära sig se ett samband med det matematiska symbolspråket. Ett annat sätt att träna 

tiotalsövergången är att föreställa sig en affär och köpa varor. En elev har till exempel 

12 kr och vill köpa något för 7 kr. För att illustrera detta kan en tia och två enkronor 

användas. När eleven sedan betalar varan med tiokronan och får 3 kr tillbaka, kan 

eleven se att den då har 5 kr kvar totalt, det vill säga 12-7=5.  

 

Löwing (2008) menar att elever som är medvetna om att ett tal som 67 består av 60 och 

7 ska klara av att räkna både 67-4 och 67-64. Det har dock visat sig att hälften av alla 

elever i årskurs 3 och ca en tredjedel av eleverna i årskurs 4 har problem med detta. 

Anledningen till problemet är förmodligen att läraren inte tagit reda på om eleverna 

förstår talets uppbyggnad eller om de använder generaliserbara strategier då de räknar. 

När matematiken sedan utvecklas till att handla om subtraktion med tiotalsövergång blir 

det ännu mer problem då eleverna använder samma strategi när de försöker lösa 

uppgiften. Talet 35-28 går inte att räkna på fingrarna och därför blir elevernas förmåga 

att lösa en sådan uppgift ett svar på undervisningens kvalité i de tidigare skolåren. 

Löwing (2008) anser att för att klara av dessa uppgifter bör fokus i årskurs 1 ligga på 

talområdet så långt eleven klarar av, alltså inte enbart upp till 10 som vanligtvis är fallet. 

Hon belyser också vikten av att arbeta med tal som 4+?=7 och 8=5+? för att göra 

eleverna medvetna om sambandet mellan addition och subtraktion. Emanuelsson (2001) 

skriver i sin avhandling att variation i undervisningen är ytterst viktigt. Framgångsrika 

lärare har en mycket varierad undervisning för att fånga alla elever. I subtraktion bör 

lärare till exempel ha flera olika tillämpningssituationer med olika räknehjälpmedel. 

Variationen har visat sig ha en avgörande betydelse för vad eleven får kunskap om, 

uppfattar, förstår och vilka aspekter de uppfattar. Likaså kan det vara en idé att skapa 

variation vad gäller vem som ställer frågor i klassrummet. Vanligtvis är det läraren som 

ställer en fråga och eleverna som svarar, variation kan dock skapas även här genom att 

eleverna får ställa frågor till varandra. Frågor kan skapa interaktion både mellan elever 

och mellan elever-lärare. Det gör att klimatet i klassrummet får en mer växelverkande 

effekt där både elev och lärare kan vara den som ”leder” samtalet. 
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3.4 Matematiska kompetenser och förmågor 
Niss och Höjgaard-Jensen (2002) beskriver matematiska kompetenser för att kunna 

använda, förstå, utöva och ta ställning till matematik i sammanhang där matematik 

finns. Enligt Niss och Höjgaards-Jensen (2002) kan kompetenserna beskrivas på 

följande sätt:   

● Tankegångskompetens innebär att kunna föra matematiska tankegångar, samt att 

ha kunskap om vilka frågor som kännetecknar matematik. Exempelvis ska 

eleven kunna ställa och svara på frågorna ”Hur många?”, ”Finns det?”, ”Kan det 

tänkas?” 

● Problemlösningskompetens innebär att kunna lösa matematiska problem. Viktigt 

att tänka på är att ett matematiskt problem för en elev kan vara en rutinuppgift 

för någon annan. 

● Kommunikationskompetens är att kommunicera i, med och om matematik för att 

förstå andras matematiska påståenden eller beskriva sina egna. Detta kan vara 

både skriftligt, muntligt och visuellt.  

 

Krutetskii (1976) förklarar att genom matematisk aktivitet utvecklas åtta förmågor. 

▪ Förmågan att formalisera matematiskt material (skilja form från innehåll) 

▪ Förmågan att generalisera matematiskt material (se vad som är viktigt, välja bort 

det som är onödigt, se vad som är gemensamt) 

▪ Förmågan att operera med siffror (använda siffror för att beräkna) 

▪ Förmågan till sekventiellt, logiskt resonerande (skilja på förutsättningar, dra 

logiska slutsatser) 

▪ Förmågan till att förkorta resonemang (för klarhet och enkelhet i 

lösningsprocessen) 

▪ Flexibilitet och reversibilitet (att vända eller skifta tankemodell) 

▪ Förmågan att minnas matematisk information (att använda ny erfarenhet i nya 

problemlösningssitationer) 

▪ Fallenhet och intresse (lusten i att söka matematiska aspekter av omvärlden)   

Varje elev innehar sju av dessa förmågor, mer eller mindre utvecklade. Människan 

skulle inte klara av att orientera sig i omvärlden och exempelvis kunna bedöma avstånd, 

tid och hastighet, uppskatta föremåls storlek, vikt, volym och läge om dessa saknades. 

Det är endast den åttonde förmågan, fallenhet och intresse för matematik som inte alla 

människor besitter. Sheffield (2003) beskriver olika drag hos elever med fallenhet för 
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matematik. Hon kallar dem för matematiskt sinne, sinne för matematisk formalisering 

och generalisering, matematisk kreativitet och matematisk nyfikenhet och 

uthållighet(a.a.).  

 

Som tidigare nämnts är det viktigt med lek och aktivitet i undervisningen för yngre 

elever. Pettersson och Wistedt (2013) beskriver att många elever som har detta intresse 

för matematik inte stimuleras av undervisningen och uppgifterna i läromedlen och 

därför riskerar att underprestera. Det som menas är att det finns elever som inte vill 

framstå som udda och frågvisa på grund av sitt intresse och som därför döljer sina 

förmågor. Några elever försöker att uttrycka sina förmågor men får inget svar och blir 

då istället frånvarande och ses som ointresserade och även lata. Det krävs alltså 

aktiviteter som fokuserar på förmågorna, stimulerar utvecklingen och ger eleven 

innehåll och riktning. Dessa elever behöver stimulans både från lärare och föräldrar för 

att inte tappa intresse och för att fortsätta utvecklas. Pettersson och Wistedt (2013) 

förklarar att ofta ombeds yngre barn att rita när de ska lösa ett matteproblem. Detta är 

dock något som eleven bör få välja själv eftersom det inte är alla elever som tycker att 

det är enklare. Det finns elever som kan lösa matematikproblem i huvudet, det vill säga 

att de har en god logisk-analytisk förmåga och behöver därför inte se en bild framför 

sig. Elever är enskilda individer med olika utvecklade förmågor. Det är då viktigt att 

undervisningen är varierad för att ge stöd till alla elever. Genom variation kan läraren 

lättare få syn på vilka styrkor/svagheter eleverna har och kan hitta medel för att stödja 

deras utveckling. Stöd och insatser i form av olika medel behövs alltså både för elever 

med svårighet och för elever med fallenhet i matematik. Elever uttrycker sina förmågor 

på olika sätt i matematiken och måste därför bemötas på olika sätt. Eleverna är på olika 

nivåer och därför måste läraren specialanpassa både undervisning och läxor till de 

elever som behöver det. Ett exempel är när en pojke i årskurs 1 som får i läxa att skriva 

en räknesaga med ”lilla plus” det vill säga addering av positiva heltal mellan 1-10. 

Pojken är på en helt annan nivå än sina klasskamrater och presenterar istället en 

räknesaga med negativa tal. Detta, ansåg inte läraren, hörde hemma i årskurs 1 så 

pojken fick göra om läxan. Genom varierade metoder från läraren kanske pojkens 

fallenhet för matematiken hade upptäckts och han kunde ha fått en annan läxa än de 

andra. Skolverket (2011) skriver att undervisningen ska anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov samt främja till fortsatt lärande. Undervisningen måste också 

ha utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper.   
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3.5 Utgå från varje individ 
Löwing (2004) beskriver att en lärare måste undervisa på olika sätt för att nå alla elever. 

Läraren bör reflektera över hur olika strategier för beräkning av subtraktion ska 

presenteras för eleverna. Löwing (2004) menar alltså att lärare måste reflektera över 

undervisningens syfte och innehåll för att göra det begripligt för eleverna. Elevers 

förkunskaper och lärarnas professionella kunnande är de allra viktigaste aspekterna vad 

gäller matematikundervisning. Därför är det av stor vikt att, som lärare, ta reda på 

vilken nivå varje individ som börjar i årskurs ett ligger på. Detta kan göras på olika sätt, 

till exempel via observation, kartläggning, diagnostiska test eller elevintervjuer. Det 

sistnämnda är väldigt tidskrävande men mycket värdefullt(a.a.).  

 

Elever väljer ofta egna räknemetoder och strategier (Häggblom, 2000). Undervisningen 

i matematik brukar utgå från att eleverna ska lära sig en hållbar strategi men trots detta 

är det flera elever som väljer olika strategier eller metoder utifrån uppgiftens struktur. 

Många elever kan redan vid nio års ålder visa medvetna räknestrategier. Däremot har de 

svårt att beskriva sin egen räkneprocess, alltså hur de kommer fram till svaret. Under 

lågstadietiden utvecklas barn mycket i sitt matematiska tänkande. Om en elev i början 

tillhör en grupp som kräver särskilt stöd så betyder det inte att de kommer att göra det 

under hela skoltiden. Häggblom pekar på att det händer mycket med elevernas 

matematikkunskaper kring 6-7 årsåldern, bland annat utvecklas antalsräknandet 

markant. Adler (2000) skriver att elever mycket väl kan ”blomma ut” i matematiken fast 

att de har det kämpigt i början, därför att matematiken ändrar fokus när eleverna blir 11-

12 år. Likaväl kan elever som har det lätt i början få det kämpigt senare. Häggblom 

(2000) menar att skolan och lärarnas syn på matematik har stor betydelse för hurdana 

matematiker eleverna blir. Exempelvis anser vissa lärare att matematik handlar om 

mekanisk beräkning och då kommer eleverna med stor sannolikhet att få räkna mycket. 

Likaså kan elever ha en föreställning om att matematik enbart handlar om räkning och 

tillämpning av färdiga modeller. Det kan innebära att de får svårigheter när de själva 

måste tänka och söka egna lösningar. Malmers (2002) erfarenheter är att alla elever 

måste känna att de kan, de måste bli bekräftade och accepterade vilket de endast känner 

om de får arbeta med uppgifter på sin nivå och i sin egen takt. Upplever eleverna detta, 

menar Malmer också att de kommer att känna sig motiverade, glada och känna att de 

har nytta av matematiken för framtiden.   
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3.6 Kommunikation 
Interaktionen i klassrummet är viktig då forskning visat att i de klassrum där lärare och 

elever kommunicerar det matematiska innehållet har eleverna nått bättre resultat i 

matematikämnet. Interaktionen mellan lärare och elev påverkar så pass mycket att 

resultatet blivit helt olikt en klass där samspelet inte varit lika påtagligt trots att 

innehållet och arbetsformerna varit desamma. Forskningen visar också att en bättre 

interaktion mellan lärare och elev ger större chans för återkoppling från lärare till 

eleverna (Engvall, 2013). I Löwings (2004) analys visar det sig att komplikationer 

uppstod då lärarna skulle handleda en elev i ett problem. Läraren hade redan en färdig 

idé om hur problemet kunde lösas och använde sig av denna idé i sin förklaring till 

eleven. Detta ledde till att eleven inte förstod lärarens förklaring eller frågor. Läraren 

gick då över till att leda eleven rätt. Brown & Burton (1978) skriver att undervisningen i 

subtraktion kan skapa felinlärningar hos eleverna. Detta eftersom eleverna oftast redan 

har egna sätt att tänka på och när läraren sedan ska visa hur uträkningsstrategin bör gå 

till blir det rörigt för eleven att förstå lärarens förklaring. Det kan även skapas 

missförstånd mellan lärare-elev, genom att läraren inte förstår elevens strategi och 

därför inte klarar av att förklara på ett sätt som eleven förstår. Ahlberg (1995) menar att 

läraren bör synliggöra matematikens språkliga och sociala karaktär. Matematik är också 

något socialt och därför måste eleverna få tillfälle att samtala och arbeta tillsammans, 

det gör dessutom att deras nyfikenhet och kreativitet stimuleras. Boaler (2011) 

genomför en kvalitativ forskningsstudie där hon både intervjuar och observerar elever 

inom matematikämnet. Boaler skriver att det viktigaste är att göra alla elever 

intresserade av matematik. Därför ska det under de tidiga skolåren vara mycket aktivitet 

och lek i matematikundervisningen. Hon menar att elever som fått ”leka” matematik i 

början av sin skolgång haft en bättre relation till ämnet än de som direkt fått 

matematikboken framför sig för att sedan räkna sida efter sida. Boaler (2011) beskriver 

i sin forskning att spel, lekar och mönster är viktigt för barns matematiska utveckling 

och intresse. Genom att skapa matematiska sammanhang där barnens egna idéer och 

frågor kan bekräftas och uppmuntras sker en positiv förväntan för matematiken. 

Författaren till följande studie menar att detta är en undervisningsmetod som lärare 

måste ta hänsyn till, alltså att kunna kommunicera innehållet för eleverna på ett 

begripligt sätt. Hur läraren presenterar olika metoder för att beräkna subtraktion blir 

avgörande för hur eleverna kommer att räkna.     
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4 Teoriavsnitt – Valda begrepp 

I detta kapitel kommer subtraktionsbegreppet att definieras. Därefter redovisas ett antal 

återkommande misstag som elever ofta gör då de beräknar subtraktion. Sedan beskrivs 

och analyseras matematiska kompetenser och förmågor och beräkningsförmågor i 

subtraktion.   

 
Larsson (2012) skriver om sex olika beräkningsstrategier som elever kan använda då de 

gör beräkningsstrategier. Dessa är lodräta algoritmer, talsortsvisa beräkningar, stegvisa 

beräkningar, kompensationsberäkningar och härledda talfakta. Därtill kan läggas 

strategin huvudräkning. I analysen längre ner i studien kommer detta att förklaras och 

sättas i relation med hur de medverkande eleverna löst uppgifterna.  

 

4.1 Exempel på beräkningsstrategier vid subtraktion 
Larsson (2012) beskriver fem olika beräkningsstrategier i subtraktion med 

tiotalsövergång/växling. Den första strategin är lodräta algoritmer, även så kallad 

uppställning. Här skrivs termerna under varandra precis som figuren nedan visar.  

 

Figur 1. Lodrät algoritm 

   
 

Algoritmen beräknas ”bakifrån”, det vill säga, börjar med entalen (1-9). I detta exempel 

går uppgiften inte att lösa direkt. Därför ”lånas” ett tiotal från de 5 och växlar detta till 

10 stycken ental. Detta gör att subtraktionen kan utföras.  

 

Den andra strategin kallas för talsortsvisa beräkningar och innebär att de båda talen 

delas upp i ental och tiotal för sig. Exempelvis talet 55-37 som kan beräknas på följande 

sätt:  

55−37=(50−30)+(5−7)=20+(−2)=18 eller 

55−37=(50−30)+(5−7)=20−2=18 
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Den tredje strategin är stegvisa beräkningar, där går man bakåt för att komma till den 

term man subtraherar eller hoppar framåt från den ena termen till den andra. Till 

exempel om vi har talet 55-37: 

55−30→ 25;	−7→18	eller:	 

55–37 37+3→ 40; 40+10→ 50; 50+5→ 55, svaret är 5+10+3=18  

 

Kompensationsberäkningar kallas nästa beräkningsstrategi. Då ändras antingen ena 

eller båda termerna för att enklare utföra beräkningen. Först ändras ena termen: 55-37 

37→ 40; 55−40=15; 15+3=18 (37 ändras tillfälligt till 40). I följande exempel ändras 

båda termerna: 55-37 

37→ 40; 55→ 58; 58−40=18 (37 ändras till 40 och 55 ändras till 58) 

*viktigt är att man ändrar lika mycket på varje term 

 

Larssons (2012) sista strategi är härledda talfakta. Den bygger på relationer till tidigare 

tal och kännetecknas av att talen kan relateras till varandra och andra tal. Exemplet är 

42-21. Sättet att tänka kan då inledningsvis vara att eleven säger: Jag vet sedan tidigare 

att 20+20=40 och hälften av 40 är 20. Nu är det en till på 20, det vill säga 21 och då 

måste det vara hälften av 42.   

 

Utöver detta beskriver Löwing (2008) huvudräkning som en annan viktig strategi i 

elevers matematiska kompetens. Hon menar att huvudräkning sker vid alla typer av 

beräkningar, exempelvis görs alla delberäkningar i skriftliga uppställningar i huvudet. 

Eleverna behöver inte kunna flera olika huvudräkningsstrategier utan det räcker med att 

kunna de vanligaste räknelagarna, det vill säga a+b=b+a då dessa lagar är de som 

används vid huvudräkning. Löwing och Kilborn (2009) menar att för att utvecklas till 

en god huvudräknare krävs att eleven har en välutvecklad taluppfattning samt kan 

använda de vanligaste räknelagarna. En duktig huvudräknare inspekterar till en början 

uppgiften för att sedan välja den strategi som är mest effektiv utifrån uppgiftens 

utformning. En effektiv strategi är i detta fall den strategi som har minst antal 

deloperationer och ger minst belastning av arbetsminnet. Arbetsminnet är den 

information vi bearbetar under kortare tid, alltså den information vi behöver för att klara 

av de kognitiva uppgifter vi för stunden håller på med.   
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4.2 Beräkningsförmågor 
McIntosh (2008) beskriver att grunden för all beräkning är att eleverna har goda 

tabellkunskaper, det kan innebära att de har förståelse för ”1 mer”, ”2 mer”, ”3 mer” 

o.sv.  

2+1 3+1 4+1 5+1 6+1 7+1 8+1  

Omvänt 1+2 1+3 1+4 1+5 1+6 1+7 1+8  

2 mer 3+2 4+2 5+2 6+2 7+2  

Omvänt 2+3 2+4 2+5 2+6 2+7  

3 mer 4+3 5+3 6+3  

Omvänt (3+) 3+4 3+5 3+6.  

 

Likaså att de kan tiokamraterna, dubblorna och lägga till 10.  

10+0 9+1 8+2 7+3 6+4 5+5 4+6 3+7 2+8 1+9 0+10  

Dubblor 0+0 1+1 2+2 3+3 4+4 5+5 6+6 7+7 8+8 9+9 10+10  

Lägga till 10: 10+1 10+2 10+3 10+4 10+5 10+6 10+7 10+8 10+9 

 

Malmer (2002) skriver att metoden att beräkna dubblor, en form av härledd talfakta, lätt 

kan vidareutvecklas genom att antingen lägga till en eller ta bort en som i följande 

exempel: 7+8, här kan eleven tänka 7+7 och lägga till en eller 8+8 och ta bort en(a.a.). 
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5 Metod 
Detta kapitel kommer att redogöra för de val författaren till studien gjort vad gäller 

insamlandet av empiri. Vilka metoder som använts när data samlats in beskrivs samt hur 

data bearbetades. Sist i kapitlet redovisas de etiska aspekter som författaren tagit hänsyn 

till, samt en föranalys av de diagnosuppgifter som studien bygger på.  

 

5.1 Design 
En kvalitativ undersökning valdes för att genomföra studien då författaren vill beskriva 

elevers strategier för att beräkna subtraktion. Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) 

beskriver att karaktäristiskt för en kvalitativ studie är att helheten studeras för att 

beskriva och fördjupa förståelsen för någons upplevelser(a.a.). För att kunna studera 

elevers erfarenhet och metoder för att lösa subtraktionsuppgifter utformades en diagnos 

med tre olika uppgifter för respektive årskurs 1, 2 och 3. Individuella intervjuer valdes 

som datainsamlingsmetod och en kvalitativ innehållsanalys som analysmetod. 

Johansson och Svedner (2010) skriver att det även ska dokumenteras på vilka grunder 

läromedlen som finns med i studien valts ut(a.a.). Författaren använde sig av ett 

läromedel som används i matematik på lågstadiet för att få en insyn i hur eleverna med 

största sannolikhet skulle komma att lösa uppgifterna. Läromedlet heter ”Favorit 

matematik” och är ett finskt material. Studien genomfördes på en mellanstor skola i 

Kalmar län. 

 

5.2 Urval 
Denscombe (2015) beskriver begreppet bekvämlighetsurval som innebär att 

informanterna finns i närområdet och att det därför är fördelaktigt att genomföra 

intervjuer där, bland annat ur ett tidsperspektiv(a.a.). Författaren använde sig av klasser 

från tidigare VFU perioder. I studien medverkade 12 elever från tre klasser i årskurs 1, 2 

och 3 för att undersöka hur elever i dessa åldrar förhåller sig till subtraktion. I varje 

klass valdes fyra elever ut av respektive klasslärare för att medverka i studien. Urvalet 

bestod av både flickor och pojkar. Författaren ville intervjua både elever som 

klasslärarna definierar som elever med fallenhet för matematik och elever med 

svårigheter. Eleverna valdes därför utifrån lärarnas uppfattningar.  
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5.3 Datainsamling 
Författaren hade utformat tre subtraktionstal som fyra elever i vardera årskurs 1, 2 och 3 

fick lösa, Se bilaga 1. Uppgifterna såg olika ut beroende på vilken årskurs de var tänkta. 

Varje elev skulle beräkna de tre uppgifterna och samtidigt förklara på vilket sätt hen 

tänkt. Samtliga intervjuer spelades in. Efter att de tre uppgifterna var lösta eller att 

eleven kände sig klar kompletterades samtalet med följdfrågor som till exempel: ”kan 

du förklara hur du fick fram det svaret” ”hur tänkte du där” ”skulle man kunna göra på 

något annat sätt?”. Författaren valde att ställa någon extra fråga till varje elev i slutet för 

att vara helt säker på att ingenting missuppfattats. Denscombe (2016) förklarar att en 

ostrukturerad intervju är att betona den intervjuades tankar. Att eleven i detta fall ska få 

chans att utveckla sina idéer och fullfölja sina tankegångar. Författaren valde denna 

metod därför att det blir svårt att missa viktig information med hjälp av en intervju och 

på detta sätt kan författaren gå igenom materialet flera gånger och få en djupare 

förståelse för elevernas beräkningsstrategier. Johansson och Svedner (2010) förklarar att 

under datainsamlingen måste det framgå på vilket sätt frågeställningarna till studien har 

undersökts. Eftersom författaren har intervjuat barn från de olika årskurserna 1-3 har det 

framgått hur eleverna löser uppgifterna, vilken metod som är vanligast och om 

metoderna skiljer sig åt när det gäller elever i svårighet/fallenhet för matematik. 

Denscombe (2016) beskriver att intervjuer håller en mycket god validitet då det blir en 

direktkontakt med personen och data kan därför kontrolleras och bekräftas under tiden 

den samlas in.   

 

5.4 Procedur 
Johansson och Svedner (2010) menar att en procedur innebär att beskriva hur författaren 

praktiskt samlat in sitt material till studien. Författaren till denna studie genomförde 

individuella elevintervjuer i ett grupprum och eleverna fick komma slumpvis en och en 

för att bli intervjuade. Samtalen spelades in på en Ipad och under tiden gjorde 

författaren mindre anteckningar. Studien började med intervjuer i årskurs 2 den första 

dagen och andra dagen i årskurs 3 och årskurs 1. Författaren började varje intervju med 

att förklara för eleven att deltagandet var frivilligt och att de kunde avbryta när de ville. 

Författaren beskrev vidare vad som skulle hända och att samtalet skulle komma att 

spelas in för utbildningssyfte samt att det bara var författaren som skulle lyssna på 

inspelningen och att den senare skulle förstöras. Sedan förklarades för eleven att 

uppgifterna ska lösas med valfri metod och att eleven kommer att få någon eller några 
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frågor när hen löst talen. Varje intervju tog ca 10 min och eleverna tilläts att muntligt 

berätta hur de gjorde samtidigt som de löste uppgifterna.  

 

5.5 Databearbetning och tillförlitlighet 
Johansson och Svedner (2010) skriver att det är viktigt att insamlandet av data har hög 

reliabilitet, alltså att det är en noggrann mätning. I och med att intervjuerna gjordes 

enskilt med varje elev ökar förutsättningarna för en mer noggrann mätning som ger tid 

åt diskussion. Denscombe (2016) menar att intervjuer som insamling av data är bra 

eftersom det ger utrymme åt åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter. Genom att 

göra en så kallad personlig intervju blir den lättare att kontrollera eftersom forskaren 

endast behöver sätta sig in i och utforska vad en person i taget sagt. En innehållsanalys, 

vilken enligt Denscombe (2016) är en lämplig analysmetod när empirin består av enkla, 

direkta textstycken, genomfördes sedan enligt följande. Författaren läste igenom 

empirin ett flertal gånger för att få en god kunskap om innehållet. Sedan plockades 

stycken, som svarade mot syftet, ut. Dessa kodades för att belysa innehållet och genom 

att analysera dessa stycken kunde de sedan grupperas i olika kategorier. Denscombe 

(2016) skriver att författaren bör ta fram ett antal nyckelbegrepp från den insamlade 

empirin för att se samband, dessa begrepp kommer att utgöra grunden för analysen och 

slutsatsen(a.a.). Under hela analysprocessen gick författaren tillbaka till syftet för att 

försäkra sig om att materialet svarade mot syftet.  

 

Denscombe (2016) förklarar att validitet syftar till att mäta det man vill mäta och att rätt 

data bearbetas. Då författaren i studien ville undersöka elevers metoder i subtraktion 

ansågs data i form av intervjuer som ytterst värdefull.  

 

5.6 Etiska aspekter 
Enligt Denscombe (2016) är en intervju ett möte där det produceras material som ska 

användas i forskningssyfte. Enligt forskningsetiken är det viktigt att den intervjuade är 

medveten om detta och samtycker till sin medverkan. Vidare finns fyra forskningsetiska 

huvudprinciper som författaren tagit hänsyn till i sin studie. 

● Deltagarnas intressen ska skyddas – någon som bidrar till forskningen ska aldrig 

kunna ha det sämre ställt vid slutet av deltagandet än när de började, det gäller 

både fysiskt och psykiskt.  

● Deltagandet ska vara frivilligt och baserat på informerat samtycke – personer får 
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aldrig tvingas delta i studie och de måste ha tillräcklig kunskap om forskningen 

för att kunna göra en bedömning om de vill delta.  

● Forskare ska arbeta på ett öppet och ärligt sätt med hänsyn till undersökningen – 

innan medverkan bör forskaren ha talat om i vilket syfte de samlar in data, vara 

tydliga med vad de gör och inte göra några falska förspeglingar.  

● Forskningen ska följa den nationella lagstiftningen – undvik att undersöka 

”känsliga ämnen”, överväga frågor som gäller äganderätten till data och vara 

säker att data förvaras på ett säkert sätt.   

 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) ska vårdnadshavare till barn som är under 15 år 

godkänna medverkan i intervjuer, detta går under samtyckeskravet. Då eleverna som 

deltog i denna studie var under 15 år informerade klassföreståndarna vårdnadshavarna 

via den internetbaserade lärarplattformen Unikum. Inget skriftligt godkännande från 

vårdnadshavare samlades in, men eleverna blev tillfrågade och samtyckte till att delta 

innan intervjuerna påbörjades.  

 

5.7 Föranalys av diagnosuppgifterna 
När författaren till studien konstruerade subtraktionsuppgifterna var tanken att de skulle 

gå att lösa med hjälp av flera olika strategier och metoder. Författaren använde 

läromedel från respektive årskurs till hjälp när uppgifterna konstruerades för att de 

skulle ligga på rätt nivå. Minst en uppgift för varje årskurs innehåller en tiotalsövergång 

då det är ett kritiskt område och något som ville belysas i studien.   

 

Uppgifter för eleverna i årskurs 1, 1A 12-6, 1B 9-4 och 1C 20-8.  

Uppgifterna kan exempelvis lösas på följande sätt: 

● 1A 12-6=11,10,9,8,7,6 gå sex steg bakåt från 12. Antingen med hjälp av 

fingrarna eller med huvudräkning.  

● 12-6=7,8,9,10,11,12 fylla på från sex till 12 d.v.s. sex steg. Antingen att beräkna 

med hjälp av fingrarna eller med huvudräkning.  

● 12-6=12-2=10-4=6 att ta bort till närmaste tiotal först och sedan resten, det som 

Larsson (2012) betecknar som stegvisa beräkningar.  

● 12-6=6+6 att räkna addition, genom att känna till ”dubblorna”. 

 

● 1B 9-4=8,7,6,5 genom att gå fyra steg bakåt från nio. Genom att beräkna med 
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hjälp av fingrarna eller med huvudräkning.  

● 9-4=5,6,7,8,9 att fylla på från fyra till nio d.v.s. fem steg. Beräkna med hjälp av 

fingrarna eller med huvudräkning.  

● 9-4= lägga på 1 på båda termerna så att man räknar 10-5 vilket Larsson (2012) 

kallar för kompensationsberäkning.  

 

● 1C 20-8=19,18,17,16,15,14,13,12 genom att gå åtta steg bakåt från 20. Eleven 

kan beräkna detta med hjälp av fingrarna eller med huvudräkning.  

● 20-8=9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 genom att fylla på från 8 till 20 dvs. 

12 steg. Genom att använda fingerräkning eller huvudräkning.  

● 20-8=+2+10 alltså fylla på till jämnt tiotal först, sedan resten det som Larsson 

(2012)  kallar för stegvisa beräkningar. 

● 20-8= uppställning med termerna under varandra, vilket Larsson (2012) 

förklarar som en lodrät algoritm.  

● 20-8= kan beräknas genom att se likheten med 10-8=2. 

 

Uppgifter för eleverna i årskurs 2, 2A 46-23, 2B 16-9, 2C 77-53. 

● 2A 46-23= uppställning med termerna under varandra, Larsson (2012) kallar 

detta för lodrät algoritm.  

● 46-23= 40-20, 6-3 talsortsvisa beräkningar beräknas, enligt Larsson (2012) 

genom att ta tiotal och ental för sig. 

● 46-23=23+23 att se att hälften av 46 är 23, därför är 23+23=46.  

 

● 2B 16-9=15,14,13,12,11,10,9,8,7 gå 9 steg bakåt från 16. Antingen med hjälp av 

fingrarna eller med huvudräkning.  

● 16-9=10,11,12,13,14,15,16 att fylla på från nio till 16 d.v.s. sju steg. Med hjälp 

av fingerräkning eller med huvudräkning.  

● 16-9= Larsson (2012) beskriver kompensationsberäkning då t.ex. 1 läggs på 

båda termerna för att förenkla talet, istället beräknas 17-10. 

● 16-9= Lodrät algoritm enligt Larsson (2012) är när med termerna ställs under 

varandra, i det här fallet med låning från tiotalet.  

 

● 2C 77-53= 70-50, 7-3 tiotal och ental för sig, Larsson (2012) betecknar denna 

metod som talsortsvisa beräkningar.  
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● 77-53= uppställning med termerna under varandra, som Larsson (2012) kallar 

för lodrät algoritm.  

 

Uppgifter för eleverna i årskurs 3, 3A 97-8, 3B 35-16, 3C 327-9. 

● 3A 97-8=96,95,94,93,92,91,90,89 att gå åtta steg bakåt från 97. Med hjälp av 

fingerräkning eller med huvudräkning.  

● 97-8= 97-7-1 ta bort 7 till jämnt tiotal sedan ta bort 1 till, denna metod kallar 

Larsson (2012) för stegvisa beräkningar.  

 

● 3B 35-16= genom att ställa upp talet med termerna under varandra och lån från 

tiotal, som Larsson (2012) beskriver som lodrät algoritm.  

● 35-16= att ta bort först entalet 35-6=29, och sedan ta bort tiotalen 29-10=19 är 

en form av stegvis beräkning enligt Larsson (2012).  

● 35-16= fylla på från 16 till 35. +4, +10, +5= 19.  

 

● 3C 327-9= 326, 325, 324, 323, 322, 321, 320, 319, 318 gå nio steg bakåt från 

327. Eleven kan använda fingrarna till hjälp eller beräkna med huvudräkning.  

● 327-9= 328-10=318 lägga på 1 på båda termerna vilket Larsson (2012) kallar för 

kompensationsberäkning.  

● 327-9= uppställning med lån från tiotal, lodrät algoritm (Larsson, 2012).  
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6 Resultat och analys 
 
I resultatkapitlet kommer frågeställningarna till studien att användas som underrubriker. 

Resultatet kommer också kopplas till tidigare nämnd forskning.  

 
6.1 På vilka sätt löser elever i årskurs 1-3 de utvalda uppgifterna?  
Såsom författaren redovisar i studiens bakgrund definierar Larsson (2012) de olika 

beräkningsstrategierna lodräta algoritmer, talsortsvisa beräkningar, stegvisa 

beräkningar, kompensationsberäkningar och härledda talfakta. Utöver dessa strategier 

använder eleverna i denna undersökning metoderna huvudräkning, fingerräkning och 

bildskapande kombinerat med strategin att räkna bakåt. Nedan kommer dessa strategier 

och metoder att sättas i relation till resultatet i aktuell studie, det vill säga hur eleverna i 

studien löser uppgifterna.  

 

6.1.1 Lodräta algoritmer  
Eleverna i årskurs 3 är de enda som använder sig av lodrät algoritm som 

beräkningsstrategi. Uppgifterna de beräknar med denna strategi är uppgift 3B, här väljer 

två elever att använda sig av en lodrät algoritm genom att skriva termerna under 

varandra och börja räkna entalen, sedan tiotalen. Även uppgift 3C väljer två elever att 

beräkna med hjälp av en lodrät algoritm. De börjar då med att låna från 10-talet för att 

kunna beräkna uppgiften. Så här beskriver eleven ”Jag tar 10 från 2:an för 7-9 går inte”.   

 
6.1.2 Talsortsvisa beräkningar  
Den första uppgiften för eleverna i årskurs 2, d.v.s. uppgift 2A är 46 subtraherat med 

23. Tre av de fyra eleverna väljer att använda sig av strategin att räkna tiotalen och 

entalen för sig. De börjar då med tiotalen, 4 subtraherat med 2 och sedan entalen 6 

subtraherat med 3, det vill säga en talsortsvisa beräkning.  

 

Uppgift 2C är 77 subtraherat med 53. Fyra av de fyra eleverna räknar här tiotalen och 

entalen för sig, de skriver då på papper 7-5=2 och 7-3=4. Lägger sedan ihop dessa och 

svaret blir 24. En elev väljer att utföra samma strategi direkt i huvudet och säga svaret. 

Samtliga elever använder sig alltså av talsortsvisa beräkningar. Uppgift 3B löser en elev 

i huvudet genom att räkna entalen först och sedan tiotalen, likt en talsortsvis beräkning.  

 

6.1.3 Stegvisa beräkningar  
I årskurs 2 är den andra uppgiften 16 subtraherat med 9. Två av de fyra eleverna 
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använder sig av stegvis beräkning. De räknar då först ner till jämnt tiotal och sedan 

resten, alltså 16-6-3=7. En elev behöver hjälp med att beräkna denna uppgift, vi räknar 

då tillsammans ner till jämnt tiotal först eftersom det är den strategi de jobbat med i 

klassrummet.  

 
6.1.4  Kompensationsberäkning  
Uppgift 2B som är 16 subtraherat med 9, väljer en elev att göra om den ena termen från 

9 till 10 för att lättare beräkna. När eleven fått fram svaret genom att subtrahera 10, 

adderar hen 1 för att få rätt differens.  

 

Även i uppgift 3C ändrar en elev tillfälligt den sista termen från 9 till 10 för att lättare 

beräkna uppgiften. Det vill säga 327-10=317. När eleven får fram svaret 317 adderar 

hen 1 för att den egentligen subtraherat 1 för mycket.  

 
6.1.5 Härledda talfakta 
Uppgift 2A är 46 subtraherat med 23. En elev räknar ”dubblor”, 23+23=46 och ser då 

att 46-23 blir 23. Här visar eleven att talen kunde relateras till varandra och därför är det 

härledda talfakta. I uppgift 1C räknar en elev först 10-8 i huvudet och ser då sambandet 

mellan 20-8 samt 10-8 och kan lösa uppgiften med hjälp av huvudräkning. 

  

6.1.6 Räkna bakåt i huvudet 
I uppgift 1A, 12 subtraherat med 6, berättar två elever att de räknar 6 steg bakåt direkt i 

huvudet utan att använda fingrarna, alltså 11,10,9,8,7,6. Likaså i uppgift 1B, 9 

subtraherat med 4, löser två elever uppgiften med hjälp av huvudräkning, alltså att 

tänka 4 steg bakåt från 9 i huvudet. I uppgift 2B använder en elev huvudräkning och 

beskriver att hen tänker 9 steg bakåt från 16.  

 

Uppgift 3A, 97 subtraherat med 8, räknar tre av fyra elever huvudräkning. De tänker 

stegen bakåt i huvudet, börjar på 96 och sedan 95,94,93,92,91,90,89. En elev sa: ” jag 

vet att 98-8=90, men nu är det 97 så då blir det en mindre alltså 89”.  

 

Uppgift 3C är att beräkna 327 subtraherat med 9. En elev räknar det hela i huvudet 

genom att börja med entalen och sa ”7-9, då blir det två över då tar jag bort dem från 

tiotalet, 318”.  
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6.1.7 Räkna bakåt med hjälp av fingrarna 
I uppgift 1A beräknar eleverna 12 subtraherat med 6. Två av fyra elever räknar bakåt 

med hjälp av fingrarna, 11,10,9,8,7,6. Uppgift 1C är 20 subtraherat med 8. En elev 

väljer att använda fingrarna och börjar då på 19,18,17,16,15,14,13,12.  

 

I uppgift 3A, 97 subtraherat med 8, använder en elev fingrarna för att beräkna och 

börjar då också på 96 och räknar bakåt genom att använda 8 fingrar. I uppgift 3B har en 

elev svårt att lösa uppgiften och börjar försöka räkna på fingrarna genom att gå 16 steg 

bakåt från 35 men tappar då bort sig.  

 

6.1.8 Att rita som metod 
I uppgift 1B väljer två av fyra elever att rita sin tankegång på ett ”kladdpapper”. De 

börjar då att rita 9 ringar på pappret, drar sedan ett streck över 4 av ringarna och räknar 

därefter hur många ringar som är kvar.  

 

I uppgift 1C börjar två elever likadant som på föregående uppgift, nämligen att rita 20 

ringar, dra ett streck över 8 av ringarna och sedan räkna hur många som är kvar.  

 
6.1.9 Vanligast förekommande strategi/metod 
Studien visar att många elever använder sig av huvudräkning för att lösa uppgifterna. 

Det innebär alltså att de klarar att lösa talet direkt i huvudet utan att behöva använda 

fingrarna eller något annat konkret material. Studien visar dock också att flera elever 

räknar på fingrarna, vilket fungerar bra så länge talet endast består av ental. När 

eleverna däremot ska subtrahera med tiotal tappar de bort sig. Att räkna på fingrarna är 

alltså inte hållbart och varje elev bör sträva efter att utveckla en annan strategi. Enligt 

Malmer (2002) är huvudräkning väldigt bra då det utvecklar flera olika tankeformer. I 

en algoritm t.ex. är fokuset på räknandet medan det i en huvudräkning är fokus på 

tänkandet. För att klara av en huvudräkning bör man kunna se över talet för att hitta ett 

samband eller struktur som kan hjälpa huvudräkningen. För att huvudräkning ska 

fungera som en strategi gäller det att eleverna förklarar de olika stegen i tänkandet för 

att inte belasta arbetsminnet för hårt samt för att göra det mer åskådligt och lättare att 

kontrollera uppgiften(a.a.).  

 

Eleverna i studien använder sig av de två första strategierna som McIntosh (2008)  

beskriver. Han menar att det finns olika strategier för att lösa en huvudräkning. 
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Antingen genom att börja med det ena talet:  

75-47: 75-40=35, 35-7=28 eller att subtrahera tiotal och ental för sig:  

64-23: 60-20=40, 4-3=1 :41 

 

En annan teknik är att omvandla subtraktion till addition, istället för att räkna 75-47, 

börjar vi med 47 och adderar upp till 75 i huvudet.  

 

Både McIntosh (2008) och Malmer (2002) skriver att tabellkunskap är en förutsättning 

för all beräkning och att det är viktig att eleverna kan “dubblorna” åtminstone upp till 

10. Någon elev i studien använde sig av strategin att räkna dubblor i en av uppgifterna 

och Malmer menar att denna strategi kan utvecklas ytterligare. I detta fall gick eleven 

från en subtraktionsuppgift till att istället räkna addition vilket dessutom tyder på god 

förståelse för talen. Även Löwing (2008) menar att det är viktigt att eleverna förstår 

sambandet mellan addition och subtraktion. God taluppfattning var något flera av 

eleverna visade prov på i studien. Bland annat när de räknade “dubblor” men också då 

de exempelvis räknade 327-9 och en elev började med att räkna 7-9 och sedan ta bort 2 

från tiotalet. Att många elever har svårt för just subtraktion är redan känt och Löwing 

(2014) menar att bristande förkunskaper är en bidragande orsak. McIntosh (2008) 

belyser att det är viktigt att eleverna får träna sig på att berätta hur de tänker när de löser 

matematikuppgifter eftersom de då får chans att reflektera och tänka mer flexibelt. 

Emanuelsson (2001) skriver i sin avhandling att variation i undervisningen är ytterst 

viktigt. Löwing (2004) beskriver att en lärare måste undervisa på olika sätt för att nå alla 

elever. Likaväl som läraren varierar sin undervisning måste också eleven få variation i 

sina strategier att beräkna uppgifterna. Studiens resultat visar på vikten av att eleverna 

behärskar minst en hållbar strategi då de beräknar subtraktion. Detta kan kopplas till 

några av förmågorna som Krutetskii (1976) beskriver. Bland annat, flexibilitet och 

reversibilitet (att vända eller skifta tankemodell). Den förmågan kan förklaras som att 

eleverna klarar av att byta strategi då de beräknar en uppgift. Förmågan sekventiellt, 

logiskt resonerande (skilja på förutsättningar, dra logiska slutsatser) är också en 

förutsättning för elevernas beräkningsförmåga.   

 

 

 



  
 

25 

6.2 Vilka strategier och metoder är vanligast bland eleverna? 
  
Tabell 1. Strategier och metoder valda av eleverna 

Uppgift Åk 1 
1A 

1B 1C Åk 2 
2A 

2B 2C Åk 3 
3A 

3B 3C Summa 
antal 
lösningar 

Lodrät 
algoritm 

              2 2 4 

Talsortsvis 
beräkning 

      3   4   1   8 

Stegvis 
beräkning 

        2         2 

Kompensa- 
tions-
beräkning 

        1       1 2 

Härledda 
talfakta 

      1           1 

Finger- 
Räkning bakåt 

2   1       1 1   5 

Huvud- 
Räkning bakåt 

2 2 1   1   3   1 10 

Rita som 
metod 

  2 2             4 

                     = 36 
lösningar 

 

I tabellen här ovan framgår vilken strategi eller metod varje elev i de olika årskurserna 

använder då de beräknar uppgifterna. Det går alltså att avläsa vilken strategi och metod 

som är vanligast för varje årskurs. Detta har gjorts här nedanför.  

 

Klass 1: I årskurs 1 är den kombinerade strategin och metoden “huvudräkning bakåt” 

och metoden att “rita som metod” vanligast.  

 

Klass 2: De vanligaste strategierna i årskurs 2 är talsortsvis beräkning, det vill säga att 

räkna tiotal och ental för sig och stegvis beräkning där eleven går bakåt för att komma 

till den term man subtraherar. Endast en elev använder huvudräkning bakåt som metod i 

en uppgift.   
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Klass 3: Den vanligaste strategin och metoden i årskurs 3 är lodrät algoritm och 

huvudräkning bakåt.  

 
6.2.1 Vad säger forskarna om de olika strategierna?  
Malmer (2002) beskriver de olika tankeprocesserna som Piaget arbetat fram. Dessa kan 

kopplas till de metoder eleverna i respektive årskurs valt att använda. Mellan 7 och 11-

12 år är det konkreta tänkandet i fokus. Detta stadiet är oerhört viktigt för att kunna 

utveckla matematiska tankestrukturer. Detta kan ses främst i årskurs 1 där flera elever 

väljer att använda bilder genom att rita sin tankegång. Malmer (2002) fortsätter att 

förklara att från 11-12 år är det formella tänkandet centralt, även så kallat abstrakt 

tänkande(a.a.). Huvudräkning kan vara ett exempel på ett formellt tänkande, dock 

använder sig även elever i årskurs 1 av enklare huvudräkning vilket endast är positivt. 

Löwing (2004) skriver att det är viktigt att lärare från årskurs 1 är klara med på vilken 

nivå varje elev ligger. Eftersom alla elever är enskilda individer som kommit olika långt 

i sin utveckling kan det innebära att några ligger på det formella stadiet och några på det 

abstrakta, trots att de är lika gamla. Det är därför viktigt att kartläggning görs för varje 

elev för att lägga undervisningen på rätt nivå och med rätt fokus.  

 

6.3 Hur skiljer sig strategierna och metoderna åt vad gäller elever med 
fallenhet respektive i svårighet inom matematik? 
  
Klass 1: De elever som läraren beskriver som elever med fallenhet använder sig främst 

av metoden huvudräkning. Författaren ställer följdfrågor likt “hur tänker du?” till de 

elever som använder sig av huvudräkning. Ett svar kan då till exempel vara ”jag vet att 

98-8=90, men nu är det 97 så då blir det en mindre alltså 89”. Några elever kan med 

hjälp av god taluppfattning, se samband med ett annat tal hen kan räkna ut. Exempelvis 

när de beräknar 20-8, en elev räknar då först 10-8 och ser sambandet med 20-8.  

 

Eleverna som läraren beskriver som elever vilka är i svårighet använder fingrarna vid 

beräkningar i större utsträckning. I en del uppgifter, till exempel 35 subtraherat med 16, 

försöker någon elev att räkna 16 steg bakåt med hjälp av fingrarna. En annan metod 

som flera av dessa elever använder sig av är att rita ringar på ett papper och sedan dra 

ett streck över hur många de subtraherar.  
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Klass 2: Elever med fallenhet känner igen ”dubblor”, det vill säga härledda talfakta, 

använder sig av huvudräkning eller stegvis beräkning. Eleverna i svårighet i årskurs 2 

använder sig främst av talsortsvis beräkning eller stegvis beräkning.  

 

Klass 3: Eleverna med fallenhet använder sig av huvudräkning och algoritmräkning. 

Vid huvudräkningen räknar en elev tiotalen och ental för sig. I uppgift 3A, 97-8, 

beskriver en elev att hen tänker 98-8=90 först för att sedan se att 97-8 då är 89.   

De elever i svårighet använder sig av fingerräkning för att räkna stegen bakåt.  

 

6.3.1 Likheter och skillnader 
I årskurs 2 visar det sig att strategin stegvis beräkning som Larsson (2012) beskriver 

används av både de elever med svårighet och de med fallenhet. Eleverna hade nyligen 

arbetat med denna hållbara strategi i klassrummet. Både i årskurs 1 och 3 räknar elever i 

svårighet bakåt på fingrarna vilket blir en utmaning ju högre talet blir och det blir tydligt 

att det inte är en hållbar metod. Detta stämmer också överens med vad McIntosh (2008) 

skriver om vikten av att behärska huvudräkning. Han menar att det kan leda till ökad 

kompetens och känsla för talen. Huvudräkning används av elever med fallenhet i 

samtliga årskurser. McIntosh (2008) menar att omvandlingen 10-7=? till 7+?=10 till slut 

bli en automatiserad kunskap. För en del elever är det svårt att förstå men för de flesta är 

det enkelt och naturligt.  

 

Algoritmräkning används endast av elever med fallenhet i årskurs 3. Dessa elever klarar 

av att använda sig av denna strategi. McIntosh (2008) beskriver dock några av de 

vanligaste felen elever gör när de ska räkna subtraktion med hjälp av en algoritm. De 

blandar ihop reglerna för subtraktion och addition, de ställer upp talet så att det inte 

hamnar på rätt ställe under varandra och de inte märker när de får orimliga svar. 

Eleverna i studien klarar dock algoritmen på ett korrekt sätt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

28 

7 Diskussion 
 
7.1 Metoddiskussion 
En kvalitativ design väljs då författaren för studien vill beskriva elevers erfarenheter av 

att beräkna subtraktion. Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) menar att i en kvalitativ 

studie studeras helheten för att beskriva och fördjupa förståelsen för någons 

erfarenheter. Hade författaren valt en kvantitativ design innehållande en enkät med 

svarsalternativ hade studien till viss del kunnat redovisa elevers subtraktionsstrategier. 

Författaren önskar dock en djupare förståelse för elevernas tankegångar.  

 

Tolv elever väljs ut för att delta i studien, antalet kan ses som litet men författaren 

märker under tiden en viss mättnad i materialet, då ingen ny information framkommer i 

de sista intervjuerna. Denscombe (2016) förklarar att med överförbarhet menas i vilken 

grad resultatet av en studie kan överföras till ett annat sammanhang. Författaren menar 

att studien är överförbar då metod och urval beskrivs detaljerat.  

 
7.2 Resultatdiskussion 
Syftet med föreliggande studie är att studera vilka metoder elever i årskurs 1-3 använder 

när de beräknar uppgifter med subtraktion och då främst vid tiotalsövergång. Som 

framgår i inledningen skriver Engvall (2013) att undervisningen kring 

subtraktionsberäkningar i skolan måste utvecklas. Hon menar att lärare måste bli säkra 

på hur och vilka strategier de ska använda för att visa subtraktion med tiotalsövergång 

för eleverna. Då det visats i de nationella proven för årskurs 3 att subtraktion är ett 

kritiskt område bör eleverna arbeta mer med sambandet mellan addition och subtraktion 

för att få en bättre förståelse. I följande diskussion lyfts de mest framträdande resultaten 

i varje frågeställning. 

 

7.2.1 På vilka sätt löser elever i årskurs 1-3 de utvalda uppgifterna?  
Författaren till aktuell studie menar att de olika kompetenserna som beskrivs av Niss 

och Höjgaard-Jensen (2002), kan ses hos eleverna som deltagit i studien på följande 

sätt. Tankegångskompetensen är central då eleverna ska svara på följdfrågor kring hur 

de har löst subtraktionsuppgifterna. Deras matematiska tankegångar hamnar då i fokus. 

Problemlösningskompetensen kommer inte alla elever att få visa då det för flera av 

eleverna är en rutinuppgift och något de kan räkna i huvudet. 

Kommunikationskompetensen innefattar alla elever i denna studie men i olika grader. 
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Genom att de beskriver hur de beräknar med ett matematiskt språk i kommunikation 

med författaren visar de att de besitter denna kompetens. Vissa elever kan mer tydligt 

beskriva hur de löser uppgifterna. Dessa kompetenser kan kopplas till vad Skolverket 

(2011) skriver i kunskapskraven för årskurs 3. Eleven ska kunna lösa enklare 

matematiska uppgifter i elevnära situationer och välja metod utifrån uppgiftens struktur. 

Eleven ska också kunna beskriva hur hen löst uppgiften och samtala om 

tillvägagångssätt. Att välja och använda skriftliga räknemetoder vid addition och 

subtraktion inom heltalsområdet 0-200 är också ett av kunskapskraven. Ahlberg (1995) 

förklarar att för att göra elever intresserade och nyfikna av matematikämnet måste också 

det sociala och språkliga bli framträdande. Det blir det genom att eleverna får arbeta 

tillsammans och “prata matematik”. Krutetskii (1976) beskriver 

kommunikationskompetensen som innebär att förstå någons matematiska påståenden 

eller att beskriva sina egna. Om eleverna gör detta muntligt är det en bra övning i att 

“prata matematik”. Eftersom det finns flera strategier och metoder för att beräkna en 

uppgift i subtraktion är det betydelsefullt om eleverna får diskutera med varandra och ta 

del av detta. Får de upp ögonen för flera olika strategier och metoder kan de bli ännu 

duktigare matematiker.  

  

7.2.2 Vilka strategier eller metoder är vanligast bland eleverna?  
I studiens resultatdel framgår att huvudräkning är den vanligaste metoden bland 

eleverna i årskurs 1-3. Löwing och Kilborn (2009) belyser att elever behöver en god 

utvecklad taluppfattning för att bli duktiga huvudräknare. Den minst vanliga metoden är 

att rita sin tankegång. Räkna bakåt på fingrarna är något flera av eleverna gör, ända upp 

till årskurs 3. Författaren ser tydligt vikten av att detta motverkas redan från årskurs 1 

då det enbart är en strategi som ställer till det för eleverna framöver. Strategin fungerar i 

årskurs 1 och med talområdet 1-10 men med högre tal blir svårt och eleverna tappar bort 

sig.  

 

Några av eleverna känner igen de så kallade ”dubblorna” när de beräknar till exempel 

46-23=. Detta visar på god taluppfattning som Emanuelsson och Johansson (1997) 

beskriver som förståelsen för tal vilket leder till att eleven kan utveckla strategier och 

lösa problem.  Malmer (2002) menar dessutom att eleverna måste få beräkna uppgifter 

på sin nivå för att känna motivation för ämnet. 
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7.2.3 Hur skiljer sig strategierna och metoderna åt vad gäller elever med 
fallenhet/svårighet i matematik?  
McIntosh (2008) förklarar att välja en beräkningsmetod för en uppgift är ett första steg i 

att bli matematiker. Eleven måste alltså avgöra vilken precisionsnivå som är nödvändig, 

vilken beräkning är mest tillförlitlig i situationen och utföra beräkningen rätt. Till sist 

måste de även kontrollera sin beräkning och tillförsäkra sig att svaret är rimligt. Några 

av eleverna i årskurs 3 kommer inte på att de kan använda uppställning som strategi till 

uppgifterna. Detta tyder alltså på svårighet att välja beräkningsmetod. I läroböckerna är 

det nästan alltid givet hur eleven ska räkna, till exempel två sidor med uppställningar 

och därför behöver de inte reflektera över varför eller vilken strategi de ska använda. 

Barrouillet (2008) skriver att subtraktion är svårare än addition att beräkna då det oftast 

innehåller fler steg att hålla reda på. Det blir då ännu svårare för de elever i svårighet 

och precis som resultatet visar klarade de inte av att beräkna hela operationen i huvudet. 

Sheffield (2003) menar att de elever med fallenhet för matematik har sidor som 

matematiskt sinne, sinne för matematisk formalisering och generalisering, matematisk 

kreativitet och matematisk nyfikenhet och uthållighet. Lärare bör sträva efter att så 

många elever som möjligt når hit.  

 

7.3 Slutsats och förslag till fortsatt forskning 
Vid granskning av läromedel i matematik för den aktuella elevgruppen och 

problemområdet subtraktion, visar det sig att de flesta strategierna eleverna använt sig 

av finns i de läromedel som används av respektive årskurs. Eleverna har genom sitt 

deltagande i studien fått visa, redogöra och förklara att de behärskar dessa metoder. 

Resultatet i studien kan vara användbart för lärarstudenter men även för lärare. Det 

gäller att som lärare kunna använda flera olika strategier och metoder för att nå ut till 

sina elever. Fortsatt måste läraren vara uppmärksam på vilka strategier eller metoder 

eleverna väljer, samt hjälpa dem att välja den strategi eller metod som är mest lämplig 

för uppgiften. För att till sist kunna stödja eleverna på bästa sätt och utveckla till fortsatt 

lärande.  

 
Vidare forskning skulle kunna handla om hur barn beräknar andra räknesätt eller hur det 

gått för de elever i svårigheter inom matematik under fortsatt skolgång. Ett annat 

alternativ är att jämföra en grupp elever som fått specialhjälp i matematik med en grupp 

som inte fått det. Då undersöks elevernas resultat i till exempel ett test, vad är 

skillnaderna/likheterna?  
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7.4 Populärvetenskaplig sammanfattning 
Denna studie har som syfte att undersöka vilka strategier och metoder elever i årskurs 1-

3 använder när de beräknar uppgifter med subtraktion. Författaren till studien vill 

undersöka vilken strategi eller metod elever väljer när de själva får bestämma samt få en 

djupare förståelse kring hur elever resonerar kring subtraktionsuppgifter. Anledningen 

till att just detta syfte valts är därför att författaren har ett intresse inom subtraktion och 

har märkt att många elever upplever det som en svårighet. Som metod i studien 

genomförs 12 elevintervjuer med fyra elever från varje årskurs, där varje elev beräknar 

tre subtraktionsuppgifter samt förklarar hur de löser uppgifterna. Intervjuerna spelas in 

och används sedan för att få fram svar till följande tre frågeställningar. På vilka sätt 

löser elever i årskurs 1-3 utvalda uppgifter i subtraktion? Vilken strategi och metod är 

vanligast bland elever i åk 1-3? Hur skiljer sig strategierna och metoderna åt vad gäller 

elever med fallenhet respektive svårighet i matematik? Resultatet visar att metoden 

huvudräkning i kombination med bakåträkning som strategi är vanlig bland eleverna i 

alla tre årskurserna samt att lodrät algoritm endast behärskas av elever i årskurs 3. 

Eleverna med fallenhet för matematik väljer beräkningsstrategier som är mer hållbara 

medan elever i svårighet ofta använder fingerräkning eller att rita som metod. Studien 

framhäver också betydelsen av en god kommunikation emellan lärare och elev. Det ger 

förutsättningar för god undervisning och ett klimat som tillåter eleverna att reflektera 

och resonera över sina tankegångar. Författaren anser att det, som lärare, är viktigt att 

vara medveten om att det finns flera olika metoder och beräkningsstrategier som 

eleverna kan använda för att lösa en och samma uppgift. Studien väckte intresse för 

fortsatt forskning på ämnet, vilket skulle kunna handla om hur lärare upplever 

undervisningen i subtraktion och vad de ser som den största utmaningen.  
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Bilaga A. Räkneuppgifter 
 

Räkna	ut.	Förklara	hur	du	tänkt! 

1 2 - 6 = 	 	 	    

	 	 	 	 	 	 	 	    

	 9 - 4 = 	 	 	    

	 	 	 	 	 	 	 	    

2 0 - 8 = 	 	 	    

           

Räkna	ut.	Förklara	hur	du	tänkt! 

4 6 - 2 3 = 	 	    

	 	 	 	 	 	 	 	    

	 1 6 - 9 = 	 	    

	 	 	 	 	 	 	 	    

7 7 - 5 3 = 	 	    

           

Räkna	ut.	Förklara	hur	du	tänkt! 

	 9 7 - 8 = 	 	 	   

	 	 	 	 	 	 	 	 	   

3 5 - 1 6 = 	 	 	   

	 	 	 	 	 	 	 	 	   

3 2 7 - 9 = 	 	 	   
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