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Abstrakt 
 

Arbetet är en systematisk litteraturstudie som fokuserar på två skriftliga räknemetoder i 

subtraktion för elever i lågstadiet; sifferbaserade- och talbaserade metoder. Studien 

behandlar möjligheter och svårigheter med räknemetoder i subtraktion och hur dessa 

faktorer kan beaktas vid planering av undervisning genom hypothetical learning 

trajectories. Resultatet grundar sig i flertalet vetenskapliga artiklar som belyser 

räknemetoder och dess olika egenskaper, både positiva och negativa. I analysen ges 

förslag till en möjlig planering av undervisning där lärandemål med hänsyn till elevers 

möjliga förkunskaper utformats. Lärandemålen är framtagna utifrån vilka möjligheter 

som finns med de skilda räknemetoderna, medan förkunskaperna däremot är baserade på 

de svårigheter som forskningen lyfter angående de olika räknemetoderna. 

   

 

Nyckelord 
Subtraktion, räknemetoder, standardalgoritm, stegvis beräkning, talsortsvis beräkning, 

sifferbaserad metod, talbaserad metod, learning trajectory, hypothetical learning 

trajectories,  
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1 Inledning 

Statistisk från de nationella proven i matematik för elever i årskurs 3 visar att elever har 

bristande kunskaper i skriftliga räknemetoder i subtraktion. Dessa resultat har kunnat 

urskiljas på flera olika skolor i skilda kommuner runt om i Sverige. Även statistiken för 

genomsnittet i riket påvisar också att elever generellt har otillräckliga kunskaper inom 

detta ämnesområde i matematiken (Skolverket 2019b). Detta trots att det i kursplanen för 

matematik framgår att eleverna ska utveckla förmågorna att välja, använda samt värdera 

sina val av strategier och metoder för att lösa problem, rutinuppgifter, göra beräkningar 

samt formulera sina lösningar (Skolverket 2019c, Lgr11). Vidare framgår det i 

kunskapskraven för godtagbara kunskaper i årskurs 3 att eleverna bland annat ska kunna 

använda skriftliga räknemetoder inom subtraktion, där resultaten ska vara 

tillfredsställande inom heltalsområdet 0–200 (Skolverket 2019c, Lgr11). Skriftliga 

räknemetoder bör därför ses som en viktig del i matematiken för att komma vidare med 

att utveckla den matematiska förmågan. 

 

Utifrån observationer som gjorts under de verksamhetsförlagda utbildningarna och olika 

fältstudier, har skriftliga räknemetoder i subtraktion uppfattats som ett svårt moment inom 

matematiken för eleverna. Både elever och lärare har uttryckt att subtraktion är ett svårt 

räknesätt där missuppfattningar och “ej tillräckliga kunskaper” leder till stor frustration. 

Iakttagelserna av matematikundervisningen har givit en bild av att elever har bristande 

kunskaper inom det specifika området oavsett skola, klass, ålder och lärare. 

 

Den statistik och de erfarenheter som presenterats kan tillsammans illustrera att elever 

upplever subtraktion som en svårighet inom matematikämnet. Syftet med denna studie är 

att undersöka talbaserade och sifferbaserade räknemetoder i subtraktion och urskilja 

eventuella svårigheter och möjligheter med de olika räknemetoderna. Detta för att på så 

vis utforma en gynnande undervisning genom att identifiera en möjlig lärandebana, 

hypothetical learning trajectories.  
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att utifrån forskning undersöka skriftliga räknemetoder inom 

subtraktion. Fokus ligger på de talbaserade metoderna talsortsvis- och stegvis beräkning, 

samt sifferbaserade metoder i form av standardalgoritm. Studien kommer också 

presentera en möjlig planering av undervisning av skriftliga räknemetoder i subtraktion 

för elever i lågstadiet. Detta sker utifrån hypothetical learning trajectories.  

 

2.1 Frågeställningar  
• Vilka eventuella svårigheter och möjligheter benämns i forskning gällande 

standardalgoritm respektive talsortsvis/stegvis-beräkning i subtraktion? 

 

• Hur kan en möjlig lärandebana utformas inom skriftliga räknemetoder i 

subtraktion genom hypothetical learning trajectories, enligt forskning? 
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3 Bakgrund 

 

I detta avsnitt kommer centrala begrepp för studien beskrivas och förklaras. Inledningsvis 

tas de fem centrala förmågorna i matematik upp, följt av subtraktions-begreppet och 

därefter förklaras tre olika skriftliga räknemetoder inom subtraktion.  

 

3.1 De fem förmågorna 
I kursplanen för matematik (Skolverket 2019c, Lgr11) poängteras fem matematiska 

förmågor som elever ska få möjlighet att utveckla under sin utbildning. Dessa är 

problemlösnings-, begrepps-, metod-, resonemangs- och kommunikationsförmåga. 

Förmågorna är av relevans för studien då de skriftliga räknemetoderna kommer att 

kopplas till elevers utveckling av förmågor, där fokus kommer ligga vid metod- och 

resonemangsförmågan.  

 

3.2 Subtraktion 
Ett av de fyra räknesätten inom matematik är subtraktion, ett räknesätt som innehåller 

flera variationer av tankegångar. Minskning är en av dessa tankegångar och beskrivs som 

den dynamiska subtraktionen, vilket innebär att saker försvinner eller förloras. Detta kan 

liknas vid att glassar smälter, djur springer iväg eller att pengar ur spargrisen används för 

att köpa något e.tc. Vid denna tankegång är uttryck som “ta bort” och “blir kvar” vanligt 

förekommande då det är en naturlig följd av subtraktionshändelsen. En annan tankegång 

inom subtraktion är jämförelse vilken beskrivs som den statiska subtraktionen, det är när 

skillnaden mellan tal och mängder beräknas. Detta innebär att jämföra skillnader mellan 

olika saker som exempelvis, har jag fler, färre eller lika många godisbitar som min 

kompis? Hur många fler grisar än tuppar finns det på bondgården? Hur många år äldre är 

jag än mitt syskon? Vid den statiska subtraktionen är jämförelseord så som “fler och 

färre” vanligt förekommande och ett bredare språkbruk används vid denna 

subtraktionsform (Malmer 2002).  

 

Inom både dynamisk- och statisk subtraktion benämns termerna i de olika leden som 

minuend och subtrahend. En subtraktion utförs på så sätt att minuend subtraheras med 

subtrahend och utfallet blir en differens (Kiselman & Mouwitz 2008). 

 

3.3 Skriftliga räknemetoder inom subtraktion 
Skriftliga räknemetoder som används vid beräkning i subtraktion och de tre andra 

räknesätten kallas för algoritmer. Algoritmer kan förklaras som “regler som talar om hur 

man stegvis kan beräkna något eller hur man stegvis kan lösa ett problem” (Kiselman & 

Mouwitz 2008:128).  

 

Före de tekniska hjälpmedlens uppkomst var skriftliga räknemetoder en nödvändig 

kunskap för att beräkna på ett tillförlitligt sätt, oftast genom snabba aritmetiska 

operationer. Dessa räkneoperationer krävde att räkningen utfördes på ett korrekt sätt och 

att metoden var automatiserad, utan att större vikt behövde läggas vid själva utförandet. 

Dessa snabba och automatiserade räknemetoder kom sedan att bli en stor del av 

matematikundervisningen i den svenska skolan där fokus låg vid färdighetsträning och 

räkneoperationer. I dagens matematikundervisning av skriftliga räknemetoder ligger 
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fokus inte endast vid ett enformigt övande där metoder ska automatiseras utan också vid 

utveckling av förståelse och färdighet (Löwing 2017).  

 

3.3.1 Standardalgoritm inom subtraktion 

Vid denna metod placeras termerna vertikalt, genom att tiotal sätts under tiotal och ental 

sätts under ental. I exemplet som ges, utifrån Bentley och Bentley, görs en växling nedåt 

ett tiotal behöver växlas till tio ental. Talet 80 blir således 7 tiotal och 10 ental. 

Beräkningen görs på följande sätt; 11 - 9 = 2; 70 - 70 = 0; 0 + 2 = 2 (Bentley & Bentley 

2011) 

 
 

3.3.2 Talsortsvis beräkning inom subtraktion 

Denna metod kan användas på två olika sätt beroende på om subtraktionen innehåller en 

växling eller inte. Vid enklare subtraktioner utförs metoden på detta vis enligt Bentley 

och Bentley: 

 

35 - 12 = [30 - 10 = 20; 5 - 2 = 3; 20 + 3] = 23.  

 

Den som beräknar subtraherar varje talsort för sig och lägger sedan ihop talsorterna för 

att beräkna differensen mellan termerna. Vid subtraktioner där växling behöver ske kan 

det exempelvis se ut såhär, enligt Bentley & Bentley (2011): 

 

32 - 15 = [30 - 10 = 20; 2 - 5 = - 3; 20 - 3] = 17 

 

3.3.3 Stegvis beräkning inom subtraktion 

Vid denna metod beräknas antalet steg mellan de två termerna. Exempelvis 35 - 12 = 23, 

[mellan 12 → 20 är det 8 steg, mellan 20 → 30 är det 10 steg och mellan 30 → 35 är det 

5 steg, 8+10+5=23]. Denna metod används om termerna ligger nära varandra (Bentley & 

Bentley 2011). 
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4 Teori 

Den teoretiska bakgrunden inleds med en beskrivning av konceptet learning trajectories 

och vad det innebär. Därefter beskrivs teorin Hypothetical learning trajectory och dess tre 

olika aspekter. Avsnittet avslutas med en koppling mellan teorin och studiens syfte. 

 

4.1 Learning Trajectories 
Learning trajectories är ett koncept som grundar sig i ett konstruktivistiskt perspektiv där 

elevers tänkande, inlärning och utveckling är i fokus. Trots att konceptet endast funnits i 

två årtionden, har flera variationer av tolkningar skapats. Enligt Clements och Sarama 

(2004) kan detta bero på att learning trajectories är komplext. I detta teoriavsnitt kommer 

Clements och Saramas perspektiv av learning trajectories att beskrivas.  

 

Learning trajectories har i denna studie översatts till ”lärandebanor” och framställs som 

beskrivningar av elevers lärande och tänkande inom ett specifikt ämnesområde i 

matematiken. För att synliggöra elevers tänkande och lärande utformas instruktions-

uppgifter som syftar till att väcka mentala processer och handlingar hos eleverna som kan 

möjliggöra att en progression av elevernas tankenivåer utvecklas. Dessa 

instruktionsuppgifter är utformade med avsikten att stötta och utmana elevers 

måluppfyllelse i det specifika matematiska området (Clements & Sarama 2004).  

 

4.2 Hypothetical learning trajectory  
Hypothetical learning trajectory har i denna studie översättats till “hypotetisk 

lärandebana” och beskrivs som en möjlig väg för att uppnå ett lärandemål. Simon (1995) 

konkretiserar begreppet hypothetical learning trajectories genom att likna det vid en resa 

runt jorden som inleds med en planering, vart vi ska (lärandemål) och vilka länder som 

ska besökas (vilka lärande aktiviteter). Avresan sker därefter enligt planen men det 

uppstår olika hinder på vägen som leder till att planen måste ändras kontinuerligt. Genom 

resan skapas nya kunskaper om länder, segling och väder. Vid vissa besöksmål vistas du 

längre och nya besöksmål läggs till längs vägen. Den resväg som vi genomför är 

“trajectory” och den resväg som vi förutser är “the hypothetical trajectory” (1995).  

 
Figur 1. Hypothetical learning trajetory (Simon.A.Martin 1995:136) 
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Hypothetical learning trajectory består av tre aspekter som både Simon (1995) samt 

Clements och Sarama (2004) talar om. Den första aspekten är the learning goal som 

innebär att välja ett eller flera specifika mål inom ett område i matematik som eleverna 

ska lära sig. Den andra aspekten är developmental progressions of thinking and learning, 

vilket innebär att elever utvecklas i olika mentala faser och nivåer utifrån deras ålder och 

kognitiva nivå. Elever befinner sig således i utvecklingsprogressioner. För att kunna 

tillämpa en anpassad undervisningsnivå krävs därför en medvetenhet om elevernas olika 

mentala utvecklingsnivåer. Specifika inlärningsmodeller bör plockas ut som är anpassade 

efter utvecklingsprogressioner som är teoretiskt baserade och väl beprövade för elevers 

tänkande, lärande och utveckling. I hypothetical learning trajectories hänger lärande tätt 

samman med den naturliga utvecklingsprogressionen och därav blir lärandet mer effektivt 

och genererar mer kunskap än om teorin inte efterföljs. Den tredje aspekten är sequence 

of instructional tasks som innebär att arbeta med uppgifter som är utformade för att främja 

elevers lärande på deras logiska uppfattningsnivå. Först skapas en föreställning om vilka 

mönster och mentala uppbyggnader av tänkande som bildar elevernas 

utvecklingsprogression. Därefter utformas uppgifter som innehåller handlingar och 

material som återspeglar den föreställningsbild som finns av elevernas matematiska 

utvecklingsprogression. De utformade uppgifterna kräver att eleverna tar till sig 

handlingarna och materialen både mentalt och fysiskt för att uppfylla målen och nå högre 

nivåer av tänkande (Clements & Sarama 2004) 

4.3 Analysverktyg vid granskning av forskning 
Den teori som ligger till grund för analysen i denna studie är “hypothetical learning 

trajectory”. Forskning kommer granskas med hjälp av ett analysverktyg som utformats 

med inspiration från Simons modell samt Sarama och Clements tre aspekter. 

Analysverktyget består av tre delar, där två av dessa kommer ligga till grund vid 

granskning av artiklar. Dessa har kursiverats. Verktyget syftar till att ställa frågor till 

forskningen för att på så sätt besvara studiens frågeställningar, som är att undersöka 

eventuella möjligheter och svårigheter med två olika räknemetoder för att på så vis 

utforma en gynnande undervisning genom hypothetical learning trajectories. 

 

1. The learning goal - Lärarens mål/syfte med undervisningen. Vilken 

räknemetod och vilket matematiskt innehåll ska eleverna lära sig? Finns det specifika 

förmågor som eleverna ska utveckla? 

 

2. Developmental progression of thinking and learning – Vilken förförståelse 

krävs för att eleverna ska kunna tillämpa räknemetoden? Vad behöver läraren ta hänsyn 

till? 

 

 

3. Sequence of instructional tasks – Vilka uppgifter, material och aktiviteter 

används för att uppnå lärandemålet? 
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5 Metod 

5.1 Systematisk litteraturstudie 
Metoden för genomförandet av studien är en systematisk litteraturstudie. Eriksson 

Barajas, Forsberg och Wengström (2013) beskriver att en systematisk litteraturstudie 

utförs genom en omfattande granskning av tidigare studier inom det valda området. 

Litteratursökningen ska utföras systematiskt och därefter sammanställas och granskas. 

Sammanställningen skapar en syntes av den tidigare forskningen. Vid granskning av 

tidigare forskning bör hänsyn tas till att forskningen ska vara aktuell, om den ska kunna 

ge en rättvis bild över verkligheten (2013).  

 

5.2 Litteratursökning 
De vetenskapliga artiklar som använts i denna systematiska litteraturstudie är hämtade 

från datasökningsbaserna ERIC, Onesearch och SwePub. Majoriteten av de artiklar som 

används är hämtade från ERIC. Sökningar har även gjorts i Mathematics education 

database men utan ett tillfredsställande resultat. Sökningar har skett vid fem olika 

tillfällen och med olika kombinationer av sökord. Där varje sökning hade avgränsningen 

peer reviewed vilket innebär att publikationerna har blivit vetenskapligt granskade. 

Nedan ges en beskrivning för hur litteratursökningarna har genomförts i de olika 

databaserna.  

 

5.2.1 Databassökning i ERIC  

Sökningarna i ERIC har skett genom olika sökordskombinationer, där följande sökord 

använts: subtraction, “standard algorithm”, mathematic*, subtraction method, strategy*, 

subtract*, method*, strategies*, subtract*, algorithm, primary*, method*. 

Sökordskombinationerna gav olika antal träffar, från 4 till 466 stycken. Vid samtliga 

sökningar klickades peer reviewed i. Artiklar valdes utifrån när de skrivits, från år 2000 

och framåt, detta för att forskningen ska anses vara relevant i nutid. Av alla träffar valdes 

9 artiklar baserade på deras titel och abstrakt ut. Artiklarna laddades ner och lästes 

ingående, därefter kunde det konstateras att endast 4 av dessa var relevanta för studien. 

 

5.2.2 Databassökning i Onesearch 

I Onesearch skedde manuella sökningar. Sökningarna utfördes med hela artikelnamn, då 

de upptäckts genom läsning av andra artiklar och ansågs vara relevanta för studien. 

Flertalet sökningar gav inga resultat då Linnéuniversitet saknade åtkomst till fulltexterna. 

Sökningar som gav träffar var “Addition and subtraction of three-digit numbers: German 

elementary children’s success, methods and strategies”, “Multiple representation 

instruction first versus traditional algorithmic instruction first: Impact in middle school 

mathematics classrooms”, “The use of number-based versus digit-based strategies on 

multi-digit subtraction: 9–12-year-olds' strategy use profiles and task performance”, 

“Mental computation and conceptual understanding” och “Children’s use of addition to 

solve two-digit subtraction problems”. Samtliga artiklar var peer reviewed. Artiklarna 

laddades ner och lästes noggrant, 4 av dem bedömdes som relevanta. 

 

5.2.3 Databassökning i SwePub 

Vid sökning i SwePub användes sökorden (strategie*) AND (subtraction*). Dessa sökord 

gav 12 träffar, med avgränsningen refereegranskning. Flertalet av de artiklar som hittades 
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saknade fulltext och endast en artikel ansågs relevant för studien utifrån dess titel och 

abstract. När en genomgående läsning utförts kunde dessvärre även denna artikel anses 

icke relevant för studien.   

5.3 Inkluderings- och exkluseringskriterier 
Valen av artiklar till studien innebar både inkluderingar och exkluderingar. Artiklarna 

som användes i studien berörde elever i lägre årskurser, skriftliga räknemetoder och 

subtraktion. Valen baserades även på en rad olika faktorer så som att sökorden fanns med 

i artiklarna, tillgång till fulltext, att de var kostnadsfria, att de ansågs relevanta för studien 

samt att de var skrivna efter 2000-talet, antingen på svenska eller engelska. Kriteriet för 

språk var av vikt på grund av förståelsen för artiklarna så att en analys och tolkning av 

dessa kunde utföras på ett tillförlitligt sätt. Dessa olika kriterier skulle uppfyllas för att 

inkluderas i denna studie. Artiklar inkluderades även när forskare valde att benämna vissa 

skriftliga räknemetoder som huvudräkning. Dock gjordes ett övervägande hur de 

benämnde huvudräkningen, eleverna skulle räkna med huvudet och inte i huvudet. I 

beräkningar med huvudet kunde forskare analysera resultat på ett liknande sätt som vid 

skriftliga räknemetoder. De exkluderade artiklarna saknade alla ovanstående kriterier. 

Exkludering kunde även ske efter en djupgående läsning av artiklar där relevansen ansågs 

bristande för studiens syfte.  

5.4 Etiska ställningstagande 
Enligt Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) krävs det att vissa etiska 

överväganden efterföljs när forskning ska utföras. De lyfter tre aspekter som ska beaktas 

för att genomföra en litteraturstudie på ett etiskt korrekt sätt. Den första aspekten är att de 

vetenskapliga artiklar som väljs ut efter litteratursökningen ska vid dess 

forskningsutförande granskats och godkänts av den etiska kommittén eller möjligen utfört 

egna etiska ställningstaganden. Den andra aspekten är att på ett noggrant sätt redogöra 

vilka artiklar som ingår i studien, samt spara dessa i 10 år. Den sista aspekten är att 

litteraturstudien ska presentera alla resultat som framgår i artiklarna, även de som inte 

stödjer studiens hypotes. Presenteras enbart resultat som stödjer forskarnas åsikter anses 

det vara oetiskt (2013). Denna studie har strävat mot att efterfölja dessa tre punkter för 

att säkerställa att litteraturstudien är utförd på ett etiskt korrekt vis. Studien har bland 

annat undersökt vårdnadshavares ställningstagande för barns medverkan i forskningen. 

Det har även vid val av samtliga artiklar undersökts att de är peer reviewed och refereed 

i Ulrichsweb, vilket stärker tillförlitligheten i studien. Artiklarna som använts finns 

redovisade i ett sökschema under bilaga 1 och resultaten går att utläsa under kapitel 6. 

Litteraturstudien syftar inte till någon speciell hypotes eller åsikt, däremot redovisas 

resultaten av samtliga artiklar för att presentera de potentiella möjligheter och svårigheter 

som finns inom räknemetoderna. Det kan därför anses att presentationen av innehåll och 

analysering av artiklarna har skett neutralt och objektivt då både negativa och positiva 

faktorer med räknemetoderna uppmärksammats. 

5.5 Analysmetod 
Vid bearbetning av insamlad data har analysverktyget och dess två aspekter som beskrivs 

i teoriavsnittet används. Utifrån aspekterna “the learning goal” och “developmental 

progression of thinking and learning” har en analysmodell tagits fram då resultatet 

analyserats. Den kan beskrivas som en hypotetisk lärandetrappa där punkt 1 är 

lärandemålet som belyser de möjligheter som finns med räknemetoderna. Punkt 2 är 

utvecklingsprogressionen som istället skildrar de svårigheter och förkunskaper som krävs 

för måluppfyllelsen. Punkt 3 är instruktionsuppgifter och symboliseras genom 

bokstäverna A-D. Dessa kommer dock inte analyseras i denna litteraturstudie. 
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Figur 2. Analysmodell, lärandetrappa. 

 

5.6 Kort presentation av artiklar 
Fisher et al. (2019) Should We Continue to Teach Standard Written Algorithms for 

the Arithmetical Operations? The Example of Subtraction. 

Studien syfte är att undersöka nödvändigheten av att använda standardalgoritm i 

subtraktionsundervisningen i lågstadiet.  

 

Torbeyns & Verschaffel (2015) Mental Computation or Standard Algorithm? 

Children's Strategy Choices on Multi-Digit Subtractions.     

En studie som analyserar elevers användning av huvudräkningsmetoder och 

standardalgoritm vid beräkning av flersiffriga tal i subtraktion.  

 

Fiori and Zuccheri (2005) An Experimental Research on Error Patterns in Written 

Subtraction.  

Denna empiriska studie syftar till att analysera misstag och eventuella mönster i elevers 

skriftliga beräkning i subtraktion.   

 

Torbeyns, Verschaffel & Ghesquiére (2006) The Development of Children's 

Adaptive Expertise in the Number Domain 20 to 100. 

En studie som syftar till att analysera elevers utveckling av anpassningsförmåga vid 

beräkning av differenser och summor upp till 100. 

 

Flores, Koontz, Inan & Alagic (2015) Multiple representation instruction first versus 

traditional algorithmic instruction first: Impact in middle school mathematics 

classrooms. 

Studien undersöker två olika undervisningsupplägg och dess påverkan av elevers 

beteende och förmågor, vid inlärningen av beräkningsstrategier för procent. 

 

Blöte, Klein & Beishuizen (2000) Mental computation and conceptual 

understanding.  
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En empirisk studie som syftar till att bedöma elevers anpassningsförmåga vid användning 

av olika strategier i addition och subtraktion.  

 

Torbeyns, Hickendorff & Verschaffel (2017) The use of number-based versus digit-

based strategies on multi-digit subtraction: 9-12-year-olds’ strategy use profiles and 

task performance.  

Studien syftar till att undersöka elevers sifferbaserad och nummerbaserade strategival vid 

flersiffriga subtraktionsuppgifter. Detta i relation till kontextuell och individuell 

karakterisering.  

 

Selter (2001) Addition and subtraction of three-digit numbers: german elementary 

children’s success, methods and strategies.  

Studien beskriver framgångar, strategi- och metodval vid beräkning av sex 

subtraktionsuppgifter och sex additionsuppgifter. 
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6 Resultat och analys 
Resultatavsnittet är indelat i två olika delar där varje del behandlar en skriftlig räknemetod 

i subtraktion. Delarna är i sin tur indelade i kategorierna, resultat, sammanfattning och en 

analys kopplat till teorin hypothetical learning trajectories. 

6.1 Standardalgoritm  
I detta avsnitt presenteras innehåll från vetenskapliga artiklar som belyser 

standardalgoritmer. I studierna förekommer följande benämningar av den skriftliga 

räknemetoden; Column, SWA (standard written algorithm), usual algorithm och austrian 

subtraction algoritm. 

6.1.1 Resultat gällande standardalgoritm 

I Selters studie (2001) framställs standardalgoritm som en av tre huvudsakliga 

räknemetoder som undervisats i den traditionella matematikundervisningen. Följande 

citat beskriver standardalgoritmers egenskaper och karaktär; 

 

The written standard methods are characterized by the fact that numbers are split up 

into digit [...]. The standard algorithms can also be labeled digit methods and 

distinguished from the so-called number methods, a notion that comprehends mental 

as well as informal written arithmetic. 

 (Selter 2001:147)  

 

Selter belyser det faktum att standardalgoritmer kan ses som siffermetoder tillskillnad 

från talbaserade metoder. Vidare ponerar Selter att detta sätt att beräkna kan medföra att 

elever inte ser värdet av talet vilket kan vara problematiskt både för elevers förståelse för 

positionssystemet och deras utveckling av taluppfattning (2001). Torbeyns och 

Verschaffel (2015) liknar också standardalgoritm vid en sifferbaserad metod och 

beskriver den på följande vis.  

 

[…] standard written algorithms are fixed and well-defined step-by-step procedures 

for solving multi-digit subtractions, involving operations with digits rather than real 

magnitude of the numbers in the problem, such as calculating the difference 

between 5 and 3 (rather than 50 and 30) and between 4 and 2 (instead of 400 and 

200) when solving 457-238=__. 

 

 (Torbeyns & Verschaffel 2015:101)  

 

De belyser således att tals värden blir osynliga vid beräkning genom standardalgoritm då 

talen ses som siffror. Vidare skildrar Torbeyns och Verschaffel (2015) standardalgoritm 

som en tidsmässigt effektiv räknestrategi. Utifrån en undersökning med 58 elever från 

årskurs 4, där elevernas användning av huvudräkning och standardalgoritm studerades, 

visade det sig att eleverna som använder standardalgoritm löste uppgifterna snabbare än 

de som inte använt sig av metoden. Torbeyns och Verschaffel poängterar att resultatet 

kan grunda sig i att eleverna tagit del av undervisning som fokuserats på inlärning av 

standardalgoritm (2015).  
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I linje med Torbeyns och Verschaffel (2015) beskriver Fischer, Vilette, Joffredo-Lebrun, 

Morellato, Normand, Scheibling-Seve och Richard (2019) att standardalgoritm är en 

räknemetod som möjliggör beräkning av flersiffriga aritmetiska uppgifter på ett 

tidseffektivt och mindre krävande sätt. Om eleverna är väl förtrogna med räknemetoden 

kan de utföra beräkningar på ett automatiserat vis utan att behöva fundera ytterligare över 

talet, de räknar helt enkelt bara siffror. Fischer et al. framställer detta som en möjlig 

anledning till att elever som lärt sig standardalgoritm känner motivation till att använda 

denna metod frekvent, då detta gör att de kan beräkna höga tal utan att anstränga sig 

eftersom deras procedurförmåga är väl utvecklad när det kommer till denna metod (2019). 

Som kontrast till de möjligheter som beskrivs kring standardalgoritm uppmärksammar 

Fiori och Zuccheri (2005) en av de svårigheter som kan uppstå vid beräkning med 

standardalgoritm genom följande citat:  

 

[…] one of the most frequent error patterns comes from a lack of understanding of 

the significance of the positional numeric system.  

(Fiori & Zuccheri 2005:324)  

 

Selter (2001) berör samma ämne och påpekar att den största faktorn till felaktiga 

beräkningar och inkorrekta svar vid användning av standardalgoritm är när uppgifter 

innehåller tiotalsövergångar. Då kan differensen ibland bli större än minuend, vilket är 

omöjligt, exempelvis när subtraktionen 701-698 ska utföras. Detta grundar sig i att 

tiotalsövergångar blir ett stort hinder för elever då de ska beräkna genom standardalgoritm 

Fischer et.al. (2019) ger en liknande beskrivning då de förklarar det som en möjlig orsak 

till de svårigheter som kan uppstå vid beräkning genom standardalgoritm genom följande 

citat:  

The SWAs, [...] impose beginning the computation with the smallest units. 

Therefore the magnitude of the numbers to add, subtract or multiply is masked. The 

persons engaged in the computation ignore the place value of the digit they 

manipulate.  

(Fischer et al 2019:3) 

 

Slutligen belyser Torbeyns och Verschaffel (2015) att om standardalgoritm introduceras 

för tidigt när eleverna inte är mogna kan detta leda till att eleverna förlitar sig på krångliga 

procedurer istället för sin matematiska förmåga (2015).   

6.1.2 Sammanfattning  

Forskningen belyser några få möjligheter med standardalgoritm, exempelvis att 

beräkning genom räknemetoden kan utföras på ett snabbt och korrekt vis om en exakt 

procedur efterföljs samt att elever kan beräkna flersiffriga tal utan att behöva anstränga 

sig nämnvärt. Forskningen tar däremot upp några svårigheter med standardalgoritm och 

dess användning i lågstadiet. Det som beskrivs är bland annat att räknemetoden påverkar 

elevers taluppfattning negativt då den går emot elevernas tidigare förståelse för 

positionssystemet och proceduren medför ofta flera fel då operationen är svår för elever 

i lågstadiet. 
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6.1.3 Analys av standardalgoritm utifrån Hypothetical learning trajetory 

I detta avsnitt kommer hypothetical learning trajectories och räknemetoden 

standardalgoritm att kopplas samman utifrån de två första aspekterna i modellen som 

inspirerats av Simon (1995). 

 

1. Learning goal        

Vid undervisning av standardalgoritm kan ett möjligt lärandemål vara att eleverna ska få 

möjlighet att utveckla sin metodförmåga genom att lära sig en ny räknemetod; 

standardalgoritm. Denna räknemetod framstår som tidseffektiv och tillåter elever att lösa 

flersiffriga tal på ett mindre krävande sätt då det är beräkning av siffror, inte tal (Torbeyns 

& Vershaffel 2010, Fischer et al. 2019) 

 

Specifika lärandemål (möjliga) 

• Lära sig att siffrorna i standardalgoritm är tal.  

• Använda metoden korrekt vid simpla beräkningar utan tiotalsövergång.  

• Lära sig lånemetoden.  

• Använda metoden korrekt vid beräkning med tiotalsövergång (talen 0–200).  

Dessa lärandemål kan appliceras i inlärningstrappan på följande vis.  

 

 

 

 
Figur 3. Standardalgoritm, lärandetrappa, lärandemål. 

2. Developmental progression of learning and thinking  

De förkunskaper som krävs för att eleverna ska kunna tillämpa standardalgoritm är en 

god taluppfattning och förståelse för positionssystemet. Detta då talen i en 

standardalgoritm blir osynliga och istället ses som siffror vid beräkning, vilket medför 

fler inkorrekta svar. (Fischer et al 2019, Fiori & Zuccheri 2005).   

 

Det finns två svårigheter som flera studier lyfter vid beräkning genom standardalgoritm; 

tiotalsövergångar och procedurens komplexitet för yngre elever. Tiotalsövergångar kan 

beskrivas som ett stort hinder för elever när de ska beräkna genom standardalgoritm och 

räknemetoden bör inte introduceras för tidigt i undervisningen då elever endast förlitar 
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sig på komplicerade procedurer, vilket leder till fler systematiska fel (Torbeyns och 

Vershaffel 2015, Selter 2001). 

 

Dessa möjliga utvecklingsprogressioner kan appliceras i inlärningstrappan på följande 

sätt:  

 

 
Figur 4. Standardalgortim, lärandetrappa, förkunskaper 

6.2 Stegvis- och talsortsvisberäkning 
I detta avsnitt presenteras innehåll från olika studier som skildrar räknemetoderna stegvis- 

samt talsortsvis beräkning. I de vetenskapliga artiklarna förekommer en variation av 

benämningar för både talsortvis beräkning (split strategy, htu, sequential decomposition 

och decomposition strategy) och stegvis beräkning (jump strategy, short-jump och 

stepwise). 

 

6.2.1 Resultat gällande Stegvis-och talsortsvisa metoder 

Stegvis- och talsortsvis beräkning beskrivs både som skriftliga räknestrategier och som 

huvudräkningsstrategier (Torbeyns & Verschaffel 2015, Blöte, Klein & Beishuizen 

2000). I ett citat beskrivs huvudräkning på följande vis: 

 

[…] mental computation strategies are strategies that require children to calculate 

with their head – using their knowledge of numbers and operations – rather than in 

their head – without paper and pencil 

(Torbeyns & Verschaffel 2015:100) 

 

Torbeyns, Hickendorff och Verschaffel (2017) belyser att stegvis- och talsortsvis 

beräkning utförs på olika sätt men tillhör kategorin talbaserade metoder, vilket innebär 

att tals värden blir synliga vid beräkning och operationen kräver grundläggande 

kunskaper om hur siffersystemet fungerar och dess matematiska procedurer. Talbaserade 

metoder bör tillämpas och användas av elever på ett tillförlitligt sätt i uträkningar upp till 

1000 innan en “siffermetod” implementeras i undervisningen (2017) Även Flores, 

Koontz, Inan och Alagic (2015) påpekar att siffermetoder så som standardalgoritm bör 

introduceras först när eleverna har lärt sig en variation av andra strategier, detta för att i 
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framtiden främja en djupare förståelse för siffermetoder och när dessa lämpas att 

användas. Om en variation av strategier som metod används möjliggörs en utveckling av 

förståelsen för matematik eftersom förståelsen är i fokus, inte proceduren eller att “hitta 

rätt strategi” (2015).  

 

Talsortsvis beräkning kan ske genom, hel eller delvis uppdelning av talsorterna. Torbeyns 

& Verchaffel (2015) beskriver delvis talsortsvis beräkning som att endast dela subtrahend 

i olika talsorter för att på så vis subtrahera varje talsort för sig i minuend (2015). Blöte, 

Klein och Beishuizen (2000) tar också upp delvis talsortsvis beräkning och påpekar att 

möjligheten med beräkning genom denna räknemetod är att det inte förekommer negativa 

tal vilket medför att eleverna inte riskerar att inkorrekta uträkningar och på så vis blir 

räknemetoden tillförlitlig för eleverna (2000).  

 

Torbeyns, Verchaffel och Ghesquiére (2006) menar att det inte finns några generella 

svårigheter som hindrar eleverna när det kommer till stegvis beräkning i subtraktion. Det 

är en flexibel räknemetod där proceduren inte behöver vara exakt och där inga negativa 

tal eller byte av räknesätt uppstår (2006). Detta är i linje med vad Selter (2001) påpekar 

då det framgår att elever som använder stegvis beräkning oftast får tillfredsställande 

resultat när de beräknar i subtraktion samt att de använder detta räknesätt mer frekvent 

när de ska lösa subtraktionsuppgifter (2001). Stegvis beräkning beskrivs även som en 

effektiv metod av Torbeyns, Verchaffel och Ghesquiére (2006) då beräkning av 

flersiffriga subtraktionsuppgifter ska utföras där differensen är liten. Speciellt effektiv är 

”short-jump metoden”, som i ett citat beskrivs på följande sätt:  

 

[…] the short-jump strategy is highly efficient on subtractions with a small 

difference between the integers, like 71-67, because the child can quickly determine 

the difference between the integers with a short counting process (71-

67=__;”[67,]68,69,70,”70+1=71, so the answer is 3+1, or 4). 

(Torbeyns, Verschaffel & Ghesquiére 2006:441—442).  

 

Blöte, Klein och Beishuizen (2000) talar också om stegvis beräkning och fördelen med 

att använda en tom tallinje då det är en öppen modell som är utmanande. Modellen stärker 

den aritmetiska processen på en högre mental nivå än enbart på en procedurnivå. Tallinjen 

hjälper eleverna med att både hålla reda på utförandet av deras strategi men även att visa 

andra deras lösning av uppgiften (2000). Torbeyns, Verchaffel och Ghesquiére (2006) är 

även inne på samma spår då de talar om användning av flera olika strategier.  

 

By doing so, teachers do not merely enhance the procedural skills of their children 

(routine expertise); rather, they provide the children the tools that allow them to 

flexibly apply various strategies on the basis of their individual strategy knowledge 

and skills (adaptive expertise).  

(Torbeyns, Verchaffel & Ghesquiére 2006:460).  

 

Flores et al. (2015) belyser också betydelsen av att introducera en variation av strategier 

för eleverna då det kan medföra en utveckling av deras resonemangsförmåga. Genom en 

variation av strategier kan eleverna utveckla sin förmåga att lösa uppgifter, i synnerhet 
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uppgifter som kräver en djupare förståelse med flera steg i beräkningen som inte kan 

beräknas genom en standardalgoritm (2015).  

 

Vid beräkning genom stegvis metoden beskriver Torbeyns, Verchaffel och Ghesquiére 

(2006) en svårighet som kan uppstå och som framställs på följande sätt:  

 

[…] this strategy is less efficient on subtractions with big differences between 

integers, such as 71-17, because the counting process is longer […] 

(Torbeyns, Verschaffel & Ghesquiére 2006:442) 

 

Torbeyns, Verchaffel och Ghesquiére (2006) framställer att den hela talsortsvisa metoden 

innefattar två kritiska punkter där felberäkningar ofta sker vilket leder till ett inkorrekt 

svar. Den första kritiska punkten är bytet av räknesätt, från subtraktion till addition, som 

sker i slutet av beräkningsprocessen. Den andra kritiska punkten är beräkningar av 

negativa tal, vilket sker när en tiotalsövergång behöver utföras. Ett exempel på ett sådant 

tal är 45–28=? 40-20=20, 5-8=-3, 20+(-3) =17. Dessa kritiska punkter kan medföra 

inkorrekta svar och att räknemetoden ses som ineffektiv (2006). Detta är i linje med hur 

Torbeyns, Hickendorff och Verschaffel (2017) beskriver tiotalsövergångar genom 

beräkning med hel talsortsvis metod;  

 

[…] number-based decomposition strategies are known to be very error-prone when 

crossing of tens and hundreds is necessary  

(Torbeyns, Hickendorff & Verschaffel 2017:72) 

 

6.2.2 Sammanfattning 

Forskningen uppmärksammar olika möjligheter med användningen av talbaserade 

metoder. Bland annat att tals värden synliggörs vid beräkningar vilket stärker elevers 

förståelse för positionssystemet och deras taluppfattning. Några studier poängterar att 

talbaserade metoder är lämpliga att introducera tidigt i elevernas subtraktionsinlärning. I 

synnerhet en introduktion av flera strategier för att möjliggöra utveckling av 

resonemangs- och metodförmågan samt förståelsen för matematik. Delvis talsortsvis 

metod framstår som fördelaktig då det inte uppstår negativa tal vid beräkning. Vid hel 

talsortsvis beräkning uppstår dock negativa tal vid tiotalsövergångar samt att ett byte av 

räknesätt måste utföras vid slutet av beräkningen, detta uppmärksammas som en svårighet 

för eleverna. Stegvis beräkning framställs som en flexibel metod där inga generella 

svårigheter uppstår och eleverna får oftast ett tillfredsställande svar. Stegvismetoden 

möjliggör också beräkning av flersiffriga subtraktionstal och är mest effektiv när 

differensen är liten, är differensen stor blir metoden ineffektiv.  

 

6.2.3 Analys av stegvis-och talsortsvismetod utifrån Hypothetical learning 

trajectory 

 

1. Learning goal 

Vid undervisningen av talbaserade metoder kan ett möjligt lärandemål vara att eleverna 

ska få möjlighet att utveckla sin metodförmåga eller resonemangsförmåga. Stegvis 

beräkning är en flexibel räknemetod, utan några generella svårigheter, där proceduren 
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inte behöver vara exakt. Räknemetoden används frekvent med tillfredsställande resultat 

vid subtraktionsuppgifter (Torbeyns, Verschaffel och Ghesquiére 2006, Selter 2001) 

Beräkning genom delvis talsortsvis metod kringgår negativa tal och undviker sålunda 

inkorrekta uträkningar, därav blir metoden tillförlitlig för eleverna (Blöte, Klein & 

Beishuizen 2000). Räknemetoderna kan anses vara lämpliga att introducera tidigt i 

subtraktionsinlärningen och om undervisningen behandlar en variation av strategier kan 

det medföra utveckling av förmågan att lösa uppgifter, speciellt uppgifter som kräver en 

djupare förståelse med flera steg i beräkningen (Flores et al. 2015). Dessa två 

räknemetoder kan således ingå i undervisningen för att möjliggöra att eleverna utvecklar 

sin metodförmåga och om dessa räknemetoder introduceras tidigt i 

subtraktionsundervisningen möjliggörs en utveckling av resonemangsförmågan.  

 

Specifika lärandemål (möjliga)  

• Lära sig stegvisberäkning, med hjälp av tallinjen, vid beräkning med liten 

differens.  

• Utföra metoden korrekt, med eller utan tallinje, vid beräkning av större 

differenser.  

• Lära sig delvis talsortsvis metod vid beräkning utan tiotalsövergång. 

• Utföra metoden korrekt vid beräkning med tiotalsövergång 

• Lära sig talsortsvis metod vid beräkning utan tiotalsövergång. 

• Utföra metoden korrekt vid beräkning med tiotalsövergång.   

Dessa lärandemål kan appliceras i inlärningstrappan på följande sätt: 

 
Figur 5. Talbaserademetoder, lärandemål, lärandetrappa. 

2. Developmental progression of thinking and learning 

De förkunskaper som krävs för att eleverna ska kunna tillämpa sig räknemetoderna 

stegvis-och talsortsvis beräkning framgår inte tydligt i forskningen. En av faktorerna till 

detta kan vara att metoderna lämpas att använda i den tidiga subtraktioninlärningen som 

Flores et.al beskriver. Vid talsortsvis beräkning uppstår dock två kritiska moment, att byta 

räknesätt i slutet av beräkningsprocessen samt en tiotalsövergång då negativa tal kan 

uppstå. Detta kan vara en svårighet för elever och leda till felberäkningar (Torbeyns, 

Verschaffel och Ghesquiére 2006, Torbeyns, Hickendorff & Verschaffel 2017). 
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 Dessa möjliga utvecklingsprogressioner kan appliceras i inlärningstrappan på följande 

sätt: 

  
Figur 6. Stegvis/talsortsvis beräkning, lärandetrappa, förkunskaper 
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7 Diskussion 
Följande avsnitt innehåller en diskussion som består av två delar. Inledningsvis utvärderas 

studiens metod i en metoddiskussion, vidare förs en diskussion kring resultatet med 

koppling till studiens syfte och frågeställningar, bakgrund, teori och analys i 

resultatdiskussionen. Avslutningsvis ges förslag till vidare forskning. 

 

7.1 Metoddiskussion 
Denna litteraturstudie har syftat till att ge en fördjupad förståelse för matematikämnets 

skriftliga räknemetoder inom subtraktion. Metoden för säkerställandet av en korrekt 

litteraturstudie angavs i kapitel 5 vilket har försökt följas. Vi har dock i efterhand kommit 

till insikt om att en djupare diskussion och bredare förförståelse för ämnet hade varit till 

fördel vid de systematiska databassökningarna. Val av sökord hade på så vis kunnat 

kombineras och trunkerats på olika sätt för att bredda träffarna. Med hänsyn till det snäva 

träffresultatet tillämpades istället manuella sökningar utifrån referenslistorna i de valda 

artiklarna. Dessa artiklar hade eventuellt kunnat påträffats om sökord och trunkeringar 

hade skett på ett annorlunda sätt. Med detta i åtanke kan viss aktuell forskning ha 

exkluderats från denna studie.  Intentionen som från början var att enbart använda artiklar 

riktade mot lågstadiet fick breddas till något högre årskurser. Dock anser vi att dessa har 

kunnat appliceras för studiens tänkta åldersgrupp. Resultatet av databassökningarna har 

skett transparent och utan avsikt att hitta en viss riktning av forskningen. Detta kan styrkas 

genom att vårt resultat visar på både möjligheter och svårigheter med de olika 

räknemetoderna, där ingen räknemetod favoriseras framför den andra.  

 

Samtliga artiklar som analyserats har varit skrivna på engelska, vilket medför större risk 

för felaktiga tolkningar av innehållet. Detta på grund av att engelska inte är vårt 

förstaspråk och med anledning av artiklarnas akademiska karaktär.  

7.2 Resultatdiskussion  
Resultatet från de olika studierna analyserades utifrån aspekt 1 och 2 i Simons (1995) 

modell som i sin tur utformade en “Hypotetisk inlärningstrappa” där möjliga lärandemål 

och förkunskaper för att uppnå målen beskrivs.  

 

Syftet med denna studie var att undersöka eventuella möjligheter och svårigheter med 

sifferbaserade- och talbaserade metoder vid skriftlig beräkning i subtraktion. Resultatet 

visade att räknemetoderna innehåller både möjligheter och svårigheter men att 

talbaserade metoder var att föredra vid den tidiga inlärningen för att möjliggöra en djupare 

förståelse för subtraktion.  Detta går att anknyta till att forskningen inte nämner några 

specifika förkunskaper som krävs för att tillämpa talbaserade metoder. Stegvis beräkning 

framställs som en räknemetod utan generella svårigheter och kan därför anses vara 

passande för yngre elever. Det framgår också att en variation av strategier är att föredra i 

undervisningen då eleverna genom dessa kan få möjlighet att utveckla sin 

resonemangsförmåga, därav kan det vara gynnande att introducera både talsortsvis- och 

stegvis beräkning. När de talbaserade metoderna har tillämpats kan de sifferbaserade 

metoderna så som standardalgoritm introduceras. Detta för att standardalgoritm framstår 

som en mer komplex räknemetod där eleverna förlitar sig på proceduren och det krävs att 

eleverna har en god taluppfattning samt förståelse för positionssystemet för att tillämpa 

räknemetoden korrekt. Vidare belyser forskning att standardalgoritm inte stärker elevers 

taluppfattning utan ses mer som en effektiv metod för beräkning av höga tal som bör 

introduceras senare i elevernas subtraktionsinlärning. Forskningen påpekar att om 
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eleverna inledningsvis beräknar genom flera olika metoder kan de bilda en djupare 

förståelse för standardalgoritm när den räknemetoden väl introduceras. Det är således en 

möjlighet att förena de hypotetiska inlärningstrapporna så att de tillsammans bildar 10 

trappsteg, där de talbaserade metoderna introduceras först (6 steg) och följt av en 

introducering av standardalgoritmer (4 steg).  

 

Denna hypotetiska inlärningsbana kan ändras med tiden, precis som Simon (1995) belyser 

då han liknar “hypothetical learning trajectory” med en resa. Vissa lärandemål tar längre 

tid att lära och kräver vissa förkunskaper innan en måluppfyllelse kan ske. Därav kan 

lärandemålet kontinuerligt skifta exempelvis när eleverna ska introduceras till trappsteg 

8, då krävs det att eleverna har en god taluppfattning och förståelse för positionssystemet. 

Om eleverna inte har tillräckliga förkunskaper behöver lärandemålet skifta från att 

“använda metod för simpla beräkningar” till att “stärka taluppfattningen”.  

 

 
 
Figur 7. Förening av lärandetrappor. (Tydligare bild finns i bilaga 2).  

Subtraktion framstår som ett svårt ämne inom matematik utifrån statistik från nationella 

proven samt erfarenheter från verksamhetsförlagda utbildningar. Det finns inget entydigt 

svar på hur denna svårighet kan övervinnas men en möjlig väg för att undvika eller 

överkomma de svårigheter som upplevs inom subtraktion är att planeringen av 

undervisningen baseras på Hypothetical learning trajectories. Om Hypothetical learning 

trajectories ligger till grund för undervisningen måste läraren undersöka vilka 

förkunskaper som krävs för att eleverna ska kunna tillämpa sig lärandemålet och syftet 

med undervisningen. Forskningen uppmärksammar inte den “bästa räknemetoden” utan 

påpekar att alla räknemetoder innehåller svårigheter samt möjligheter och 

rekommenderar därför en variation av räknemetoder i undervisningen för att utveckla fler 

matematiska förmågor.   

7.3 Förslag till vidare forskning  
Studien belyser möjligheter och svårigheter med två olika skriftliga räknemetoder i 

subtraktion och i synnerhet hur dessa faktorer kan tas i beaktning vid utformning av 

möjliga lärandemål och förkunskaper för måluppfyllelse. Studiens resultatanalys har 

utgått från de två första aspekterna i Simons (1995) modell för “Hypothetical learning 

trajectories”. Ett förslag till vidare forskning kan vara att undersöka den tredje aspekten i 
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Simons modell, Instructional tasks, som fokuserar på vilka aktiviteter och uppgifter som 

ska användas i undervisningen för att nå lärandemålet.  
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Sökschema  
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Bilaga 2  
Förenade lärandetrappor  
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