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Varför är minus så svårt?  
 En studie om elevers uppfattning kring subtraktion 
 
Why is subtraction so difficult? 
A study about pupils´ understanding about subtraction 
 

Abstrakt 

Syftet med studien var att undersöka elevers uppfattning kring subtraktion och varför de uppfattar 
subtraktion som svårt. Detta utifrån vår egen erfarenhet att elever uppfattar subtraktion svårt vilket vi också 
fann stöd för i litteraturen. Studien bygger på kvalitativa intervjuer med elever i årskurs två och fyra där 
samma matematiska uppgifter gavs, både muntligt i en kontext och skriftligt med symboler. 

Resultatet bekräftade vår uppfattning att elever tycker att subtraktion är svårt. Det visade också tydligt att de 
muntliga uppgifterna var betydligt enklare för eleverna att lösa än de skriftliga. Baserat på resultatet i denna 
studie och med stöd i litteraturen påstår vi att för en framgångsrik subtraktionsinlärning bör undervisningen 
utgå från elevers verklighet och tidigare erfarenhet och gå hand i hand med additionsinlärning. Det är också 
viktigt att inte introducera symbolskrivning för tidigt. 
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Abstract 

The aim of the study was to investigate pupils´ understanding about subtraction and why they experienced 
subtraction as difficult. Our own experience was that pupils understand subtraction as difficult, which also 
was supported by the literature. Data was collected with qualitative interviews with pupils in grades two and 
four, where the same mathematical tasks were given both orally in a context and in writing with symbols.  

The findings confirmed our experience that pupils understand subtraction as difficult. It was also obvious 
that the oral tasks were much easier for the pupils to solve than the written tasks. Based on the findings in the 
literature and in the study, we argue that in order to achieve successful learning of subtraction, teaching 
should be based on pupils´ reality and previous experience and go hand in hand with learning of addition. 
Also, symbolic writing should not be introduced to early 
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Barnaprat 

 

”Tänk” sa barnet som blir skolbarn i år, 

”jag vet så mycket som jag inte förstår.” 

 

Jag funderar på detta och visst är det så. 

Det hade jag aldrig själv kommit på. 

 

Den tanken tål att tänkas i alla våra år: 

Vi vet så mycket som vi inte förstår. 

 

 

 (Ur diktsamlingen Underfund av Alf Henriksson, 1972 ) 
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1. Inledning  
 

I massmedia påminns vi ständigt om att de svenska elevernas resultat i skolan blir allt sämre. 

Statistiken i Sverige visar att antalet elever över tid som får ett godkänt betyg i matematik 

sakta men säkert blir färre. Det görs analyser och skolpolitiker ger förslag och genomför 

förändringar som ska förbättra resultaten. Under senaste åren har de förändringarna 

exempelvis varit betyg i lägre åldrar, fler nationella prov, individuella utvecklingsplaner och 

skriftliga omdömen i alla ämnen, pedagogiska planeringar, upprättande och utvärderande av 

åtgärdsprogram, lärarlyft, lärarlegitimation, utökad timplan i matematik och särskilda 

satsningar i matematik. Försök till insatser görs från statligt håll som förväntas höja 

matematikkunskaperna vilket dock ännu inte visat sig varken i de internationella (Skolverket 

2010, Skolverket 2012a,) eller svenska undersökningarna (Skolverket 2013a). 

 

Butterworth och Yeo (2004) menar att kan man inte räkna försämras också möjligheten till 

utbildning och arbete. Kursplanen i matematik (Skolverket 2011a s. 62) ger uttryck för att 

matematikkunskaper ”ökar möjligheten att delta i samhällets beslutsprocesser”. Enligt 

Kilpatrick, Swafford & Findell (2001) är den matematik eleverna behöver lära sig i dag 

naturligtvis inte samma matematik som deras föräldrar och farföräldrar fick lära sig. När 

dagens elever blir vuxna och ska delta i samhället kommer de att möta nya krav på 

matematisk kompetens som skolmatematiken bör försöka förutse men inte alltid lyckas med. 

Det gäller att ge den enskilde eleven större förutsättningar och möjligheter att klara sig i vårt 

moderna samhälle. En låg kunskapsnivå är en ”demokratisk väckarklocka” eftersom 

demokratins grundtanke är att alla aktivt ska kunna delta i beslut som de är berörda av 

(Stensmo 2007). En av skolans huvuduppgift är att se till att alla elever tillägnar sig den 

kunskap som krävs för att klara sig i samhället. 
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I vår roll som lärare ser vi att pedagogers arbetsuppgifter i skolan under senare år har 

förändrats. Det har blivit mer av dokumentation och administration och mindre av 

undervisning. Det kan vara svårt att som pedagog få tid att fokusera på de didaktiska frågorna 

i undervisningen (Skolverket 2013a). Av tradition har stor del av matematikundervisningen i 

skolan byggt på att elever får klara sig själva genom eget mekaniskt räknande i 

matematikboken. Läraren lär ut en metod och sedan ska eleverna träna och göra uppgifter 

med denna metod sida upp och sida ner. Denna form av traditionell undervisning varnar 

Boaler (2011) starkt för. Sett till att matematikundervisningen enligt Lgr11 (Skolverket 

2011a) ska bygga på exempelvis förmågorna att resonera, formulera, samtala, argumentera, 

redogöra och dra slutsatser borde det vara omöjligt med enbart den så kallade traditionella 

undervisningen. Åtminstone om det är den som dominerar. Tyvärr pekar nog mycket på att 

den formen av undervisning fortfarande är stark i svensk skola (Skolverket 2012b).  

 

Boaler (2011) påpekar att matematikundervisningen måste ge elever en positiv uppfattning 

om hela matematikens spännande värld vilket då skulle leda till ökade resultat. Lärarens 

pedagogiska planering bör göras så att eleverna förstår vad som är målet med undervisningen.  

Målet får inte vara att bli klar till en viss sida i matematikboken utan snarare att lära sig något 

inom matematiken där läroboken kan vara ett av flera verktyg (Partanen 2007). Förstår 

eleverna målet med undervisningen borde det leda till en högre motivation hos dem (Jenner 

2004) samt, tror vi, också ett större ansvar för studierna.  

 

Barn börjar lära sig matematik långt innan de börjar skolan. Under förskoleåldern utvecklas 

och fördjupas kunnandet och de utvecklar en bas av färdigheter och begrepp. Även utanför 

skolan stöter eleverna på situationer som ökar deras erfarenheter, till exempel att räkna när de 

spelar spel, leker kurragömma eller delar godisbitar jämt mellan sig och en kamrat. I 

förskoleåldern kan många av dem använda sina räknefärdigheter för att lösa enkla problem 

som kräver addition, subtraktion, multiplikation eller division. Små barn visar också en 

anmärkningsvärd förmåga att formulera, representera och lösa enkla matematiska problem 

och att resonera och förklara sina matematiska aktiviteter (Kilpatrick et. al 2001). När en elev 

inte fått med sig tillräckligt med kunskap under de första skolåren är vår uppfattning att detta 

alldeles för ofta slätas över och lärare hoppas att det på något sätt ska lösa sig längre fram. För 

elever med matematiska svårigheter är detta synsätt förödande (Lundberg & Sterner 2009). 

De kommer att tappa både förståelse och motivation. Att inte klara enkla matematiska 
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beräkningar inom talområdet 0-10 i åk 6 utan hjälpmedel, främst med hjälp av fingrarna, 

måste kännas som ett nederlag för eleven, men borde vara ett än större nederlag för de 

pedagoger som arbetat runt eleven.  

 

Det som väckt vår nyfikenhet att fokusera på subtraktion i matematik är de många elever vi 

mött genom åren som uttryckt: ”Nej! Inte minus. Det är så svårt.” ”Plus är lätt, men minus är 

svårt.” Att subtraktion är svårare för elever än addition anser både Chinn (2012) och Johnsen 

Høines (1987). Chinn (2012) tillägger att detta även gäller vuxna. Att arbetet riktas mot 

elevperspektivet är en av våra söners förtjänster. En dag när vi satt och pratade i telefonen och 

diskuterade hur vi skulle gå vidare i arbetet kom en av våra söner, 10 år, hem och undrade vad 

vi pratade om. Han fick då frågan: ”Vad är subtraktion?” Blixtsnabbt kom svaret: ” Minus så 

klart!” Varefter nästa fråga blev: ”Vad är minus?” Även det svaret kom utan betänketid: ” När 

man tar bort något.” Det var naturligtvis elevernas tankar och uppfattningar kring subtraktion 

som arbetet skulle inriktas mot. Förhoppningen är att elevernas föreställningar kring 

subtraktion kan bidra till att utveckla undervisningen och göra den bättre och mer förståelig 

för eleverna. Detta i sin tur kan medverka till att fler elever känner sig säkrare inom ämnet 

matematik, i detta fall subtraktion, vilket i sin tur kan bidrar till att vi kanske är en bit på väg 

mot ett ökat resultat i de nationella och internationella mätningarna. Med tanken att 

”vetenskap går ut på: att ta reda på hur det förhåller sig i verkligheten.” (Thurén 2007 s.9) vill 

vi gå vidare med fokus på subtraktion.   
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2. Teoretisk bakgrund  

Den teoretiska bakgrunden inleds med en matematisk ordlista följd av förklaringar till ett 

antal begrepp som är centrala i arbetet. Därefter görs en beskrivning av vad forskningen säger 

om främst subtraktion och sambanden subtraktion och addition. Efter detta följer en 

redogörelse av några subtraktionsmetoder samt deras svårigheter och effektivitet. Bakgrunden 

avslutas med hur subtraktion beskrivs i styrdokumenten och hanteras i klassrummet.  

2.1 Begrepp och terminologi  
 

2.1.1 Matematisk ordlista  

Addition – två tal som läggs ihop  

Algoritm – regel för hur man stegvis utför en beräkning 

Aritmetik – beräkningar inom de fyra räknesätten 

Differens – synonymt med skillnad och även resultatet i en subtraktion 

Kardinaltal – synonymt med antal 

Minuend - första termen i en subtraktion 

Ordinaltal - synonym till ordningstal (tredje, fjärde osv.), tal som anger plats 

Subtrahend – andra termen i en subtraktion 

Subtraktion – ett tal dras ifrån ett annat tal, omvänd addition 

Taluppfattning – tals betydelse, deras relationer och storlek  

Term – tal som ska adderas eller subtraheras  

(Kiselman & Mouwitz 2008, Skolverket 2011b). 

2.1.2 Begreppsbildning  
Inlärning av nya begrepp sker utifrån det som barnen tidigare lärt in. Matematiska begrepp 

bygger ofta på varandra och det blir då av stor betydelse hur många begrepp en elev redan kan 

för hur de kommer att förstå nya. Inlärning av matematiska begrepp sker på två olika sätt, 

genom Theory Revision eller genom Redescription. Sker inlärningen genom Theory Revision, 

används begreppet sällan och revideras efter hand. Först skapas en tillfällig uppfattning om 

begreppet. Steg för steg byggs begreppsuppfattning upp och så småningom är begreppet 
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befäst. Om man däremot kommer i kontakt med begreppet ofta under upprepade tillfällen 

under en begränsad tid handlar det om Redescription och då lagras begreppet relativt snabbt i 

långtidsminnet (Bentley & Bentley 2011).  

 

Enligt Vygotskij utvecklas de vetenskapliga begreppen på ett helt annat sätt än de vardagliga. 

De vardagliga utvecklas genom användning i konkreta sammanhang vilket sedan leder till 

begreppens formella definition. De vetenskapliga begreppen, exempelvis inom matematiken, 

utvecklas snarare tvärtom. Först kommer det formella vilket ofta sker genom undervisning 

som sedan genom användning tillsammans med mer spontana begrepp utvecklar förståelsen. 

Detta betyder att den vetenskapliga begreppsutvecklingen inleds med att språkliga eller 

symboliska uttryck påvisas. Detta visar också att det är en förutsättning med en viss nivå av 

spontana begrepp för att få förståelse av vetenskapliga. Vygotskij menar att det är nödvändigt 

att barn tränas att använda de vetenskapliga begreppen i redan kända sammanhang för att de 

ska bli vardagliga för dem. Genom att endast höra vuxna undervisa om begreppen kan inte 

barn förstå och använda dem. Begreppsbildning i alla stadier och funktioner är helt beroende 

av språket (Skott, Jess, Hansen & Lundin 2008).  

 

Det behövs en relationsförståelse mellan de matematiska begreppen eftersom delarna i 

matematiken hänger ihop. För att elever ska få ett matematiskt kunnande måste de ha god 

förståelse för hur de olika begreppen ska förstås och användas (Hodgen & Wiliam 2011). 

Denna begreppsbildning blir framgångsrik om eleverna har en god terminologi eftersom det 

ger ett gott stöd för tänkandet (Löwing & Kilborn 2003). 

2.1.3 Taluppfattning  
Taluppfattning är ett begrepp som ofta används men är inte helt lätt att definiera.  

Med taluppfattning menar vi en persons övergripande förståelse för tal och operationer parat med 

förmåga, färdigheter och lust att använda denna förståelse på olika sätt som underlag för beslut och 

för att utveckla användbara och effektiva strategier för att använda tal och operationer 

(Emanuelsson, Holmquist, Häggström, Lindberg, Maeker, Nilsson, Reys B., Reys R., Rosén, 

Ryding, Rystedt & Sjöberg 1995)  

Elever med en god taluppfattning har en förmåga att generalisera sådant de mött och gjort 

tidigare och förena det med ny information till den kunskap de redan har (Anghileri 2006).   
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De ser också själva till att göra jämförelser och rimlighetsbedömningar i sina beräkningar 

(Emanuelsson et al 1995). Skolverkets beskrivning av taluppfattning är att det handlar om vad 

tal betyder, deras relationer och storlek (Skolverket 2011b). Denna taluppfattning förstärks, 

fördjupas och breddas hela tiden under barnets utveckling (Johansson 2011). Flera forskare 

beskriver på liknande sätt hur denna taluppfattning, vilken ibland nämns som talutveckling, 

byggs upp via uppräkning av talramsan, kardinaltal, ordinaltal och tals uppdelning (Anghileri 

2006, Bentley & Bentley 2011, Löwing & Kilborn 2003). Taluppfattningen utvecklas också 

genom att räkna både fram- och baklänges, räkna med hopp exempelvis 10,8,6...  och att 

fortsätta räkna från ett givet tal exempelvis att räkna vidare framåt från talet sex (Johansson & 

Wirth 2007). För att göra beräkningar, både som huvudräkning och med skriftliga 

räknemetoder, är god taluppfattning en förutsättning (Skolverket 2013a). 

 

2.1.4 Matematisk kunnande 
Enligt Kilpatrick et al. (2001) är matematiskt kunnande uppdelat i fem kompetenser som alla 

är sammanvävda och beroende av varandra (figur 2.1).  

• Begreppslig förståelse; att förstå matematiska begrepp, funktioner och relationer. 

• Procedurellt flyt; färdighet att utföra procedurer och att gör dessa både flexibelt, korrekt, 

effektivt och ändamålsenligt. 

• Strategisk kompetens; förmåga att formulera, skapa och lösa matematiska problem. 

• Adaptivt resonemang; kapacitet för logiskt tänkande, eftertanke, förklaring och motivering. 

• Produktiv disposition, att ha en benägenhet att se matematiken som meningsfull, användbar 

samt en tro på flit och effektivitet.  

 

1. Begreppslig förståelse   

2.  Procedurellt flyt 

3. Strategisk kompetens 

4. Adaptivt resonemang 

5. Produktiv disposition  

 

 

 

figur 2.1  
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Undervisningen bör bygga på och utveckla alla de fem olika kompetenserna samtidigt eller i 

alla fall sträva mot detta.  Undervisningstiden bör också användas till att utveckla begrepp och 

metoder, genom att återkoppling sker till tidigare begrepp och genom verklighetsanknytning 

för eleverna. Diskussionerna under lektionerna ska bygga på elevernas tänkande och handla 

om relationer mellan problem och lösningar (Kilpatrick et al. 2001). Dessa fem kompetenser 

finns också att hitta i kursplanens syftestext i matematik (Skolverket 2011a) om än inte med 

samma skrivning men med likvärdigt innehåll. I kursplanen nämns kompetenserna till 

övervägande del som förmågor till vilka också kunskapskraven i matematik är kopplade.  

 

2.2 Subtraktion och addition  
När någon får frågan vad en subtraktion är svarar de flesta att det är när något tas bort och på 

samma sätt svarar de flesta att en addition är när någon får mer (Larsson 2011b). Subtraktion 

är motsatsen till addition men det är mer komplext än så. Subtraktion är inte bara att ta bort 

något utan det är även att jämföra och se skillnad (McIntosh 2008).  I kapitel 2.2.1 redogörs 

för två olika typer av situationer inom subtraktioner och additioner (Fuson 1992, Larsson 

2011a).  

 

2.2.1 Dynamiska och statiska situationer inom subtraktion och addition 
Ett av syftena i kursplanen i matematik är att eleverna ska ges förutsättningar att tolka 

vardagliga situationer och förklara dessa med hjälp av det matematiska språket (Skolverket 

2011a).  Det finns två olika typer av situationer inom subtraktion och addition. Den 

dynamiska situationen beskriver en situation där man utgår från en mängd som antingen ökas 

eller minskas. Den statiska situationen beskriver en situation där man jämför två olika 

mängder (Fuson 1992, Larsson 2011a). Se tabell 2.1 
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I tabell 2.1 nedan ges några exemplet på olika dynamiska och statiska situationer (Fuson 

1992, Larsson 2011a).  

 Minskningar Ökningar 

 

 

 

Dynamiska 

situationer 

Calle har fem äpplen och äter upp två, hur 

många har han nu? 

 

Calle har fem äpplen och äter upp några av 

dem, då har han kvar tre äpplen. Hur många åt 

han upp? 

 

Calle har några äpplen och äter upp två av 

dem, då har han kvar tre äpplen. Hur många 

hade han från början? 

 

Calle har fem äpplen och får två till, hur många har 

han nu? 

 

Calle har fem äpplen och får några fler så att han 

har sju äpplen. Hur många äpplen fick han? 

 

Calle har några äpplen och får två till så att han har 

sju äpplen. Hur många hade han från början? 

 

 Jämförelse Del-helhetssituationer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statiska 

situationer 

Calle har fem äpplen. Lisa har tre äpplen. Hur 

många fler äpplen har Lisa? 

 

Calle har fem äpplen, Lisa har tre äpplen. Hur 

många färre har Calle? 

 

Calle har några äpplen, Lisa har tre äpplen och 

det är två äpplen färre än Calle. Hur många 

äpplen har Calle? 

 

Calle har tre äpplen fler än vad Lisa har. Lisa 

har två äpplen. Hur många äpplen har Calle? 

 

Calle har fem äpplen, Lisa har också några 

äpplen och det är två färre än vad Calle har. 

Hur många äpplen har Lisa? 

 

Calle har fem äpplen och det är två fler äpplen 

än vad Lisa har. Hur många äpplen har Lisa? 

 

Calle har fem äpplen, Lisa har tre äpplen, hur 

många har de tillsammans? 

 

Calle har fem äpplen, Lisa har också några äpplen. 

Tillsammans har de åtta äpplen. Hur många äpplen 

har Lisa? 
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I tabell 2.1 kan utläsas att det inte är en självklarhet att en minskning alltid bäst beskrivas som 

en subtraktion på samma sätt som att en ökning inte alltid bäst beskrivs som en addition. Det 

är själva situationen som avgör vilket räknesätt som är lämpligast (Fuson 1992, Larsson 

2011a). 

 

I kursplanen i matematik står att ”eleven ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

använda och analysera begrepp och samband mellan begrepp” (Skolverket 2011a s.63).  Det 

är sambandet mellan de båda räknesätten som är viktigt att förstå och då gäller det att arbeta 

samtidigt med de båda räknesätten för att upptäcka detta samband (Fuson, Wearne, Hiebert, 

Murray, Human, Alwyn, Carpenter & Fennema 1997, Larsson 2011b).  

 

2.2.2 ”Nygammal” terminologi inom subtraktion 
Inom subtraktion är det begreppen term – term = differensen som används. Det finns två 

andra begrepp som praktiskt taget har försvunnit ur den matematiska terminologin, nämligen 

minuend och subtrahend som enligt Johansson (2011) och Larsson (2012) med fördel skulle 

kunna användas istället.  

 

När det rör sig om en subtraktion kan det vara bra att kunna skilja på de båda termerna 

eftersom de i en subtraktion har en avgörande roll på ett helt annat sätt än i en addition.  

8 – 3 = 5 3 – 8 = - 5  

 

I uttrycket ovan har åttan och trean helt olika roller. Uttrycket blir ett helt annat om vi byter 

plats på åttan och trean. Åttan kallas för minuend och trean för subtrahend. Hela uttrycket 

kallas differensen. Gör vi samma sak med en addition ändras inte uttrycket.  

8 + 3 = 11   3 + 8 = 11  

 

2.3 Subtraktionsmetoder  
Det finns flera olika metoder vid subtraktion. Vi har valt att beskriva några av de vanligaste 

metoderna som används i undervisningen. För tydlighetens skull använder vi samma differens 

73 – 46 när vi beskriver de olika metoderna.  
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2.3.1 Lodräta algoritmer eller vertikal uppställning  
    10 
  73 
- 46 
  27 
 

Metoden lodräta algoritmer eller vertikal uppställning betraktar varje siffra som om det vore 

ett ental och räkningen sker från höger till vänster. Växla eller lån måste ske om minuenden är 

mindre än subtrahenden (Om det inte handlar om negativa tal för i så fall kan beräkningen 

göras 3 - 6 = -3) . 3 – 6 går inte så tas ett tiotal från 70 (7) som sedan adderas med 3, (10 + 3); 

13 – 6 = 7. Efter subtraheras 70 – 40, här har redan ett tiotal använts vilket gör att 

subtraktionen blir 6 – 4 istället för 7 – 4 (Fuson et al. 1997, Johansson 2011, Larsson 2012). 

 

2.3.2 Talsortsvisa beräkningar eller skriftlig huvudräkning  
 

73 – 46 = (70 -  40) + (3 - 6) = 30 + (-3) = 27 

Denna metod delar upp båda talen i de olika talsorterna. Talsorterna räknas var för sig varefter 

de adderas för att få svaret.  

Stegvisa beräkningar eller hoppmetoder  

73 – 46; 73 – 40 → 33; 33 – 6 → 27 

73 – 46; 73 – 50 → 23; 23 + 4 → 27 

73 – 46; 76 – 46 →30; 30 – 3 → 27 

Det finns olika varianter av denna metod. Det som kännetecknar metoden är att det ena talet 

behåller sitt värde medan det andra talet delas upp på lämpligt sätt med hänsyn till 

positionssystemet (Fuson et al. 1997, Johansson 2011, Larsson 2012). 
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2.3.3 Kompensationsberäkningar  
 

 73 – 46; 70 (73 – 3) – 43 (46 – 3); (70- 40)= 30; 30 – 3 = 27   

Här behandlas både subtrahenden och minuenden som en helhet och båda termerna förändras 

lika mycket. Oftast ändras talen så att antingen minuenden eller subtrahenden blir ett jämnt 

tiotal (Fuson et al. 1997, Larsson 2012).  

2.3.4 Tomma tallinjen 
Vid användning av denna metod används en tom tallinje. Minuenden (73) skrivs på höger sida 

på den tomma tallinjen. Subtrahenden (46) delas upp. Först görs tiohopp bakåt till 33 och där 

görs ett sexhopp till 27 (Rowland, Turner, Thaites & Huckstep 2009). Se figur 2.2   

                                          - 6        - 10        - 10       - 10         - 10                                  

 

          27      33          43          53           63          73  

figur 2.2       

 

2.3.5 Känd talfakta  
 

73 - 46; 50 + 25 = 75 → 50 + 23 = 73; 50 – 46 = 4; 23 + 4 = 27 

Här används förkunskaper om talen och hur relationerna mellan talen ser ut (Larsson 2012). 

Man vet att 50 + 25 = 75 och kan på så sätt se relationerna mellan talets grannar och grannars 

grannar (75, 74, 73 och 50, 49, 48, 47) och komma fram till att 73 – 46 = 27. En annan typ av 

känd talfakta är ”dubblor” och ”tiokamrater”.  ”Dubblor” innebär att veta summan av två lika 

termer exempelvis 7+7=14. ”Tiokamraterna” innebär att utnyttja kunskapen om vilka termer 

som behövs för att summan ska bli tio exempelvis 10=7+3 (Bentley & Bentley 2011).  
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2.3.6 Olika svårigheter med metoderna 
Ett av de vanligaste felen som kan uppstå vid en subtraktion är det så kallade Störstförstfelet, 

vilket innebär att det största talet subtraheras med det minsta även om det minsta talet står 

först (Johansson 2011). 

21 – 19 = 18; 20 -10 = 10, 9 -1 = 8, 10 + 8 = 18 

Vid lodräta algoritmer kan det uppstå svårigheter med tanke på att räkningen bland annat sker 

från höger till vänster, att talen betraktas som ental vilket försvårar att se talen och 

relationerna mellan talen på talraden. Studier visar också att det ofta blir fel vid växling när 

det är tiotalsövergångar.  Talsortsvisa beräkningar har visat sig fungera relativt bra när 

minuenden är större än subtrahenden. Men metoden kan vara svår att använda när det blir 

tiotalsövergång. Om man inte har metoden helt klart för sig är det lätt att göra ett 

Störstförstfel. Vid stegvisa beräkningar är valmöjligheterna många vilket ökar svårigheten och 

då även risken för att det blir fel svar. Användning av metoden känd talfakta är relativ osäker 

och fungerar bara vid uppgifter som kan härledas till egna förkunskaper (Larsson 2012).  

2.3.7 Effektiva metoder  
Fler undersökningar (Johansson 2011, Larsson 2012) har visat att det är när eleverna använder 

lodräta algoritmer eller talsortsberäkningar som det oftast blir fel när de ska räkna ut en 

subtraktion. De bästa resultaten blir det när de använder sig av stegvisa beräkningar eller 

hoppmetoder. Stegvisa beräkningar ligger närmast det sätt som eleverna själva utvecklar när 

de lär sig räkna. Detta borde pedagogerna utnyttja och därför även låta eleverna själva berätta 

för varandra hur de tänker och löser olika subtraktionsuppgifter. Elever med god 

taluppfattning stöter på minst problem och de använder oftare metoden känd talfakta än andra 

elever (Johansson 2011, Larsson 2012). Detta innebär inte att undervisningen ska utesluta 

andra metoder utan istället uppmuntra elevernas egna olika lösningar och samtidigt ge 

eleverna möjligheter att lära sig att använda metoderna på rätt sätt (Johansson 2011). Det 

gäller att se till att eleverna själva kan välja metod och veta hur de kan tänka, att de blir 

säkrare på tallinjen och på så sätt kan se talen framför sig och då väljer en metod som passar 

för just den uträkning de ska göra (Bentley & Bentley 2011). Det som underlättar 

användandet av subtraktionsmetoder är ett bra arbetsminne, en god taluppfattning och 

kunskap om räknesättens egenskaper och relationer där emellan.  Har eleverna något av 

ovanstående så utvecklar de lättare även de andra (Larsson 2012). 
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2.4 Subtraktion i undervisningen 
2.4.1 Subtraktion i styrdokumenten 
Läroplanen (Skolverket 2011a) anger i syftestexten att eleverna ska bli förtrogna med 

matematiska begrepp och metoder. De ska också kunna värdera, välja, använda de metoder 

som är lämpliga samt använda, analysera och se samband mellan begrepp. Ur läroplanens 

centrala innehåll där det beskrivs vad som ska tas upp i undervisningen nämns inte ordet 

subtraktion men får tolkas in i  

• De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika 

situationer. 

•  Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och 

överslagsräkning och vid beräkning med skriftliga räknemetoder och 

miniräknare. Metodernas användning i olika situationer. 

 (Skolverket 2011a s. 63). 

Det som nämns i syftestexten är också det som sedan bedöms enligt kunskapskraven för åk 3, 

6 och 9. I åk 3 har talområdet för huvudräkning begränsats till 0-20 med tillägget att eleverna 

även ska klara högre talområde när talen är enkla samt vid addition och subtraktion med 

skriftliga räknemetoder även i talområdet 0-200. I åk 6 ska eleverna för att nå godkänt betyg, 

vilket är E, i betygsskalan A-E, kunna välja och använda matematiska metoder och göra 

beräkningar inom aritmetik. Här nämns inget om räknesätt eller talområde (Skolverket 

2011a). 

 

Skolverkets kommentarmaterial ger en förklaring till vad som menas med centrala metoder i 

aritmetik ”metoder som är effektiva i den givna situationen, men samtidigt så generella att de 

är användbara i nya situationer.” (Skolverket 2011b s. 15). Skolverket påpekar vidare att om 

elever ska bli förtrogna med begrepp och metoder samt hur de används i olika sammanhang 

och situationer måste de få erfarenhet. Om eleverna behärskar metoderna för beräkningar kan 

de lättare koncentrera sig på innehållet i de problem som ska lösas. 

 

2.4.2 Subtraktion i klassrummet  
Forskning har visat att lärarkompetensen är en viktig faktor för att eleverna ska nå goda 

prestationer (Bentley & Bentley 2011, Håkansson 2011). Det är viktigt att knyta an 

undervisningen till de erfarenheter som eleverna har när de kommer till skolan, annars 
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kommer den inte att bli verklig för barnen (Johnsen Høines 1987). Barn relaterar inte sina 

aktiviteter i skolan till det som händer i andra sammanhang och därför behöver de lära med 

aktiviteter även i skolan (Anghileri 2006, Norén 2011). Det är annars lätt att matematiken 

endast blir svårbegripliga procedurer som bara kan användas i skolan (Hodgen & William 

2011). Att lära med aktiviteter kan exempelvis innebära att utgå från elevernas vardag och 

erfarenheter vid problemlösning som att leka affär eller laga mat och baka.  Om vi endast lär 

barn att räkna isolerat från praktiska sammanhang kommer de inte att kunna använda sina 

räknefärdigheter utanför skolan. Eleverna måste kunna röra sig mellan verkliga situationer 

och beräkningar vilket gör att de måste ha en god förståelse för samband mellan abstrakta 

beräkningar och olika situationer (McIntosh 2008). 

McIntosh (2008) förordar att undervisningen inledningsvis innehåller mycket muntligt arbete 

och att fokus läggs på processen mer än svaret samt att läraren använder sig av så kallade 

tanketavlor för att visa på olika representationsformer.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

figur2.3 (McIntosh 2008, s.145) 

 

Anghileri (2006) betonar att det är viktigt att lärare samtalar med eleverna om på vilket sätt 

ord som exempelvis ”tillsammans” och ”ta bort” hör ihop med matematiken. Hon påpekar 

också att undervisningen ska ge eleverna talfakta som de sedan utvecklar och kan använda sig 

av i andra sammanhang, exempelvis att fyra och två fler alltid är sex. Detta utvecklas sedan 
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till att sex och två mindre alltid är fyra och att det finns ett samband där emellan. 

Räknefärdigheter utvecklas med hjälp av god taluppfattning. Elever som exempelvis använder 

sig av subtraktionsalgoritmer utan en god taluppfattning kommer att få problem (McIntosh 

2008).  Det talas mycket om läsflyt när det gäller läsning och det borde också vara lika 

naturligt att se till att eleverna får flyt i sin räkning (Skolverket 2013a). Ska detta flyt uppnås 

måste undervisningen ge utrymme för att träna huvudräkning eftersom det enligt McIntosh 

(2008) kommer att stärka elevernas känsla av att de kan räkna.  

 

Det råder konsensus bland många forskare att undervisningen måste bygga på att eleverna ser 

och utnyttjar sambandet mellan subtraktion och addition (Anghileri 2006, Bentley & Bentley 

2011, Chinn 2012, Lundberg & Sterner 2011, McIntosh 2008).   Detta samband måste 

tydliggöras tidigt för eleverna. Vissa elever kommer på sambanden själva medan andra måste 

undervisas om det (Anghileri 2006). ”Number triples” (figur 2.4) är ett sätt att visa relationen 

mellan subtraktion och addition. Elever ska uppmuntras att hitta länkar mellan 

talkombinationer, eftersom det ger dem både ny talfakta och nya strategier att räkna. Detta 

kommer att göra dem mer flexibla vid problemlösningar.  Detta förutsätter att lärare lyssnar 

på hur eleverna resonerar vid subtraktion.  

 

8 

5 3 

 

figur 2.4 Number triples (Anghileri 2006) 
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Anghileri (2006) visar också på aktiviteter där eleverna tränar på att lägga till och ta bort ett 

samt jämföra med hur det ser ut på tallinjen (figur 2.5). Detta utvecklas sedan med att lägga 

till och ta bort två, tre o.s.v. 

  

figur 2.5  

  

McIntosh (2008) betonar att för att lösa subtraktionsuppgifter underlättar det att även känna 

till sambandet mellan uppräkning och subtraktion. Chinn (2012) går så långt att han säger att 

frånvaron av att se sambandet till addition är orsaken till att både barn och vuxna tycker att 

subtraktion är svårt. Pedagogerna bör vara försiktiga med att introducera symbolspråket för 

eleverna (Anghileri 2006, Johansson 2011). Svårigheten att se sambandet mellan uppräkning 

och subtraktion kan förstärkas om de matematiska symbolerna introduceras för tidigt 

(McIntosh 2008). När det gäller likhetstecknet är det lätt att det endast uppfattas av elever i 

betydelsen ”blir” (McIntosh 2008, Kiselman & Mouwitz 2008). När vi säger att ”fyra plus tre 

blir sju” kan verbet blir uppfattas som att något förändras alltså blir något annat än det var 

tidigare (Kiselman & Mouwitz 2008). Redan tidigt när undervisningen är muntlig gäller det 

för pedagogen att använda flera ord för vad subtraktion innebär exempelvis skillnad och 

jämförelse (Angehileri 2006).   

 

Skolinspektionen (2009) pekar i sin rapport på att undervisningen i matematik är starkt styrd 

av läroboken, vilket får negativa konsekvenser för elevernas utveckling av förmågan att lösa 

problem och använda logiska resonemang. Läromedlet får aldrig bli det enda verktyg som 

används för att nå målen i matematik, eller rent av själva målet (Partanen 2007).  

Undervisningen borde utgå ifrån en verklig situation där eleverna får vända och vrida på 

frågeställningarna för att på så sätt uppmärksammas på hur addition och subtraktion hänger 

ihop. Då kan de få en djupare förståelse för räknesättens samband (Larsson 2011b).  

 

Att diskutera och lösa problem tillsammans borde vara en viktig del i klassrumsarbetet. 

Eleverna ska lära av varandras olika lösningar samtidigt som läraren stöder och leder arbetet, 

inte minst då det gäller subtraktion och alla de metoder som finns för att lösa uppgifter på ett 

korrekt och användbart sätt (Fuson et. al 1997). Ett flexibelt arbetssätt med uppgifter att tala 
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om, göra om och dela upp förespråkas av Boaler (2011). Det är för sällan som elever utnyttjar 

sambanden mellan räknesätten för att analysera och se hur uppgifter ska lösas (McIntosh 

2008). McIntosh menar att undervisningen ska gå från handling till symboler via diskussion 

med åskådningsmaterial och tankebilder. Johansson (2011) påpekar att bilder snarare kan 

stjälpa än hjälpa och leder till att elever använder sig av fingerräkning. Att matematikarbetet i 

klassrummet alldeles för tidigt blir abstrakt för eleverna är något som flera forskare betonar 

(Anghileri 2006, Butterworh & Yeo 2004, Norén 2011).  

 

2.5 Sammanfattning av teoridelen 
 

 Nationalencyklopedin (2013) definierar subtraktion som ett av de fyra räknesätten och en 

omvändning av addition. Riktigt så enkelt är det dock inte, vilket gör att subtraktion 

innehåller många missuppfattningar och fallgropar som gäller allt från definitioner till 

terminologi och strategier (Larsson 2010, Johansson 2011). Subtraktionsmetoderna är flera, 

vilket kan leda till svårigheter för eleverna, både att välja den mest effektiva metoden och 

göra uträkningen, vilket styrdokumenten påtalar. Enligt styrdokumenten ska metoderna också 

vara generella. Centralt i teoridelen är att undervisningen i subtraktion måste gå hand i hand 

med addition. Detta för att förståelsen av sambanden mellan räknesätten är en förutsättning 

för att elever effektivt ska kunna räkna och gör det med ”flyt”. För att elevernas kunskaper 

ska kunna bli användbara i deras vardag är det nödvändigt att knyta an till deras erfarenhet 

och verklighet samt att låta dem lära med aktiviteter (Anghileri 2006, Norén 2011, Johnsen 

Høines 1987).  En god taluppfattning, gott arbetsminne samt kunskap om räknesättens 

egenskaper och samband underlättar för att utveckla goda matematikkunskaper och har man 

det ena så utvecklar man lättare även det andra (Larsson 2012).  
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3. Syfte och frågeställningar 
 

Med vår egen erfarenhet av att elever ofta säger att subtraktion är svårt och med utgångspunkt 

i den forskning vi beskrivit i den teoretiska bakgrunden är vårt syfte att få förståelse för vad 

elever uppfattar som svårt i subtraktion. Detta kommer att undersökas i årskurs två och fyra. 

Följande frågeställningar ligger till grund för vårt arbete:   

• Vad är subtraktion för eleverna? 

• Varför uppfattar eleverna subtraktion svårt? 
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4. Metod  
 

Metoddelen inleds med en beskrivning av metodvalet. Därefter förklaras hur urvalet och 

gemomförandet av undersökningen gått till. Avslutningsvis beskrivs databearbetningen samt 

etiska överväganden och trovärdighet.  

 

4.1 Val av metod 
Vi har valt att använda oss av kvalitativa elevintervjuer. En kvalitativ undersökning är att 

föredra för att få fatt på den enskildes upplevelser och få djupare förståelse för människors 

tankar och uppfattningar (Dahmström 2011). Det är vad den intervjuade uppfattar som viktigt 

och betydelsefullt som ska vara utgångspunkten (Bryman 2011). Den kvalitativa metoden vill 

också leta efter återkommande mönster (Rosén 2013). Hur många intervjuer som ska göras är 

omöjligt att säga i förväg eftersom mättnad bör uppnås (Bryman 2011) men Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2011) menar att 10-15 kvalitativa intervjuer kan vara tillräckligt för att 

resultatet ska vara representativt. I intervjuer med barn finns alltid en maktsituation där det 

finns risk att barnen svarar som de tror att den vuxne vill. Det är också viktigt att välja en 

plats för intervjun där barnen kan känna sig trygga (Ahrne & Svensson 2011).  

 

4.2 Urval  
Urvalet till vår studie gjordes på våra respektive arbetsplatser, två skolor i två mindre orter i 

olika kommuner i södra Sverige. Detta får ses som ett bekvämlighetsurval (Bryman 2011). 

För att kunna identifiera de elever som uppfattar subtraktion svårt lät vi alla elever i två 

klasser från vardera årskursen och skola göra en enkät (bilaga 1 - 2).  Det var 71 elever i fyra 

klasser i årskurs två och 58 elever i fyra klasser i årskurs fyra som genomförde enkäten. 

Enkäten bestod av subtraktionsuppgifter med ökande svårighetsgrad för de två årskurserna.  

Eleverna gjorde inte några uträkningar utan skulle endast bedöma huruvida de uppfattade de 

olika uppgifterna lätta eller svåra. De elever som markerade flest uppgifter som svåra valdes 

ut till intervju eftersom vi ville ha en försöksgrupp som var relevant för vårt problemområde. 

Detta urval benämner Bryman (2011 s. 434) för ”målinriktat urval”.  

 

Det var sammanlagt tolv elever som intervjuades, tre elever i årskurs två och tre elever i 

årskurs fyra från vardera skolan. Eleverna som ingick i studien var elever som vi inte själva 
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undervisade vilket var bra eftersom vi annars skulle haft mer förutfattade meningar och tolkat 

deras svar på ett felaktigt sätt. Detta beskriver Dahmström (2011) som en viktig del att tänka 

på i en kvalitativ intervju.  

 

4.3 Genomförande 
Studien genomfördes var för sig på vår respektive arbetsplats. Enkäten (bilaga 1 – 2) där 

eleverna skulle markera hur de bedömde uppgifterna gjordes med hjälp av klassläraren i sex 

av de åtta klasserna. I de andra klasserna gjordes den utav en av oss eftersom det är 

åldersblandade klasser, årskurs fyra och fem och vi ville endast ha med årskurs fyra eftersom 

det var den åldersgruppen som ingick i studien. Instruktionen till eleverna gavs muntligt. 

Denna instruktion gicks igenom med de klasslärare som ansvarade för att genomföra enkäten. 

Eleverna fick veta att de endast skulle markera hur de kände sig när de skulle göra respektive 

uppgift och inte göra någon uträkning. De uppmanades att markera med ett kryss eller ring 

över ”gubben” till varje uppgift. I varje klass samtalades om hur ”gubbens” uttryck på bilden 

kunde tolkas. Den vänstra ”gubben” kände sig glad och pekfingret signalerade att han kommit 

på något medan den vänstra var ledsen och bekymrad eftersom han kliade sig i huvudet. De 

uppmanades också att tänka på hur de själva kände sig och inte titta på hur kamraterna gjorde.  

När instruktionen var klar fick eleverna på egen hand genomföra enkäten och när de var klara 

lämnades den direkt till den vuxne. Även de elever där föräldrarna inte lämnat sitt 

godkännande för intervjun gjorde enkäten, men de eleverna sorterades bort innan elever 

valdes ut för intervju. 

 

Till intervjun valdes en lokal där vi kunde få vara ostörda under den tid intervjun varade. 

Tillsammans med respektive klasslärare hade tiden bestämts för att passa eleverna så att det 

inte skulle kollidera med exempelvis raster och idrott.  Innan vi satte igång med själva 

intervjun utifrån intervjuguiden fördes lite småprat med eleverna eftersom de inte kände oss 

sedan tidigare. Det är viktigt menar Fangen och Sellerberg (2011) att skapa en god relation 

med eleven som intervjuas samt vara en god lyssnare som fungerar som en handledare som 

leder samtalet men inte tar över. Eftersom vi delvis var ute efter att få veta elevernas känsla 

inför subtraktionsräkning och attityd till densamma gällde det att inte styra intervjun med 

egna värderingar, vilket kan vara en risk enligt Dahmström (2011).  
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Inledningen av intervjun blev utformat som ett samtal med eleverna kring subtraktion utifrån 

de fyra inledande frågorna i intervjuguiden (bilaga 3). Efter detta samtal fortsatte intervjun 

med först de fem muntliga och sedan de fem skriftliga uppgifterna. Dessa uppgifter innehöll 

samma räkneoperationer i samma ordningsföljd, den muntliga uppgiften nummer ett 

motsvarande den skriftliga uppgiften nummer ett och så vidare(bilaga 4 - 5). Vid urvalet av 

uppgifter tog vi hjälp av Skolverkets diagnosmaterial Diamant (Skolverket 2013b) för att 

välja svårighetsgrad. Detta gjordes från Aritmetikdelen diagnos 1-5. De muntliga uppgifterna 

gavs till eleverna av intervjuaren som ett problem att lösa. Det gavs oftast inte exakt som det 

stod nedskrivet i intervjuguiden eftersom det var mer ett samtal med eleven men innebörden 

var densamma. De fick fråga om hur många gånger de ville för att komma ihåg hur uppgiften 

var. De skriftliga uppgifterna (bilaga 5) klipptes isär och gavs till eleverna en och en. De fick 

dem i samma ordningsföljd som de muntliga. Under hela intervjun hade eleverna tillgång till 

papper och penna. Hela intervjun med det inledande samtalet och räkneuppgifterna gjordes 

vid samma tillfälle och tog mellan 15-30 minuter. Alla intervjuer spelades in från det att vi 

började följa intervjuguiden. 

 

4.4 Databearbetning  
Intervjuerna som spelats in transkriberades. Vi valde att transkribera för syftet centrala delar. 

Den som genomfört intervjun var också den som transkriberade. Den kvalitet som intervjun 

gav kom att spegla av sig på den efterföljande analysen vilket även Kvale och Brinkman 

(2009) anser. För att begripliggöra materialet, vilket är en förutsättning för att kunna se ett 

resultat, enligt Svensson (2011), ordnades och sorterades detsamma. Utskrifterna från alla 

intervjuerna som transkriberats lades ut på ett stort bord och varje fråga och uppgift gicks 

igenom var för sig. Detta fick göras flera gånger för att säkerställa att alla svar kom med. Alla 

elevers svar på varje enskild fråga och uppgift skrevs ner i ett nytt dokument, vilket gjorde att 

även enstaka svar togs med.  För att underlätta tolkningen av svaren på de muntliga och 

skriftliga räkneuppgifterna gjordes också en tabell (bilaga 6). Utgångspunkten var att försöka 

tolka intervjusvaren utan att styras av egna värderingar och förförståelse vilket är en risk anser 

Thurén (2007) samt också tänka att svaren inte behövde vara generaliserande vilket Ahrne 

och Svensson (2011) samt Johansson och Svedner (2010) påpekar men kanske skulle det 

kunna ge upphov till nya insikter om elevers hantering och uppfattning kring subtraktion.  
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4.5 Etiska överväganden  
I studien har hänsyn tagits till de fyra forskningsetiska huvudkraven: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002).  

Informationskravet innebär exempelvis att informera om att det är frivilligt att delta i studien 

samt studiens syfte och genomförande. Därför fick eleverna muntligt tacka ja eller nej till att 

medverka när de gjorde enkäterna och sedan fick även de eleverna som valdes ut till 

intervjuerna frågan om de ville låta sig bli intervjuade eller inte. Fangen och Sellerberg (2011) 

menar att önskar en elev att avbryta intervjun måste hon eller han ha sin fulla rätt till detta. 

Informationskravet innebär också att informera de medverkande om att de inspelade 

intervjuer endast kommer att användas i forskningsändamål. Samtyckeskravet innebar att 

eftersom de intervjuade eleverna var under 15 år, skickades en förfrågan om tillåtelse att 

genomföra intervjun till vårdnadshavarna. Denna förfrågan återlämnades sedan med 

underskrift (bilaga 7 – 10). Konfidentialitetskravet innebar att materialet i studien har 

avidentifierats för att utomstående inte ska kunna lista ut vem av de som medverkat i studien 

som sagt eller gjort vad samt att skolornas namn, ort och elevernas namn inte har angetts i 

studien. Nyttjandekravet medför att vi endast kommer att använda oss av det material som 

framkommit i studien.  

4.6 Trovärdighet  
När det gäller trovärdigheten i vår studie har vi använt oss av fyra delkriterier vid kvalitativ 

metod som alla ses vara en del av trovärdigheten. De fyra kriterierna är: tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman 2011). 

Tillförlitligheten innebär att det är säkerställt att studien gjorts enligt de regler som finns. I vår 

studie har hänsyn tagits till de fyra forskningsetiska huvudkraven hos Vetenskapsrådet (2002) 

och som beskrivits i kapitel 4.5. Att en studie är överförbar innebär att ge detaljerade och 

fylliga beskrivningar av det som studien omfattar så att andra personer sedan kan ta del av den 

och med hjälp av andra data bedöma om resultatet är överförbart i andra kontexter, miljöer 

eller vid andra tidpunkter. Pålitlighet innebär att studien ska säkerställas med hjälp av att allt 

som gjorts under hela processen redovisats och granskats. Eftersom vi använde oss av 

kvalitativa intervjuer gällde det att inte styra intervjun med egna värderingar, vilket enligt 

Dahmström (2011) är en risk som kan påverkar studiens pålitlighet (Patel & Davidsson 2011).  

I detta arbete är det handledaren och opponenten som granskar. Vår ambition har varit att se 

till att studien är objektiv på så sätt att resultaten inte styrs av egna värderingar utan av de 

resultat som studien fått fram. 
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5. Resultat  
 

 Resultaten av vår datainsamling redovisas först utifrån de två frågeställningarna och sedan de 

muntliga och skriftliga räkneuppgifterna uppgift för uppgift. 

 

5.1 Vad är subtraktion för eleverna? 
Datainsamling visar att eleverna är mycket eniga i sina svar på frågan vad subtraktion är. De 

är mycket samstämmiga i sina svar och svarar att det är minus. Någon enstaka är först 

tveksam men svarar ”ta bort” när eleven får se tecknet för subtraktion. Ett par av dem tillägger 

att det är att ”ta bort” och svar kom också som: 

 ”Minus är ett rakt streck som man tar bort med” (elev årskurs 2) 

 ”Man går bakåt” (elev årskurs 4)  

 

5.2 Varför uppfattar eleverna subtraktion svårt? 
När eleverna får frågan om vad de tycker om subtraktion är svaren varierande men fler än 

hälften har med ordet svårt i sina svar. Det är fler i årskurs 4 som anger att det är svårt än i 

årskurs 2.  

”Svårt för man måste tänka fel håll” (elev årskurs 4). 

 ”Inte det roligaste, man måste tänka jätte jättelänge” (elev årskurs 2).  

 

När eleverna skulle beskriva varför de tyckte det var svårt med subtraktion fick de tänka till 

och hade svårt för att förklara vad de uppfattar som svårt. Flera elever nämner att det är svårt 

därför att de måste tänka bakåt och att det tar lång tid. 

 ”Jag vet inte direkt hur jag ska göra med händerna och fingrarna” (elev årskurs 

 4). 

”När man ska backa talet” (elev årskurs 4). 

 ”Det bara är svårt” (elev årskurs 2). 

 

Flera elever är mycket bestämda med att det bara är i skolan och under matematiklektionerna 

de behöver använda subtraktion och en elev säger:  

  ”Det är bara på papper det går att räkna subtraktion” (elev årskurs 2). 
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Några elever säger att de använder subtraktion när de handlar, lagar mat, ska ha kalas eller 

spela teater.  

”Jag har ett antal pengar och ska köpa något .. mjölk å bröd å smör.. 

så man inte köper för mycket” (elev årskurs 4) 

”man har ett klädkonto och köper nåt, då måste man tänka minus så 

man vet hur mycket man har kvar på kontot” (elev årskurs 4) 

 

5.3 Resultat av räkneuppgifterna i intervjun  
5.3.1 Muntliga uppgifter  
 

 

 

Alla elever som klarar uppgiften använder sig här av addition eller uppåträkning. Det är en 

elev mer i årskurs 2 än i årskurs 4 som löser uppgiften rätt. En elev missuppfattar eller 

glömmer och räknar från 40 och får det till 11. En elev i årskurs 4 räknar uppåt med start på 

49 och får det till 3 och en elev i årskurs 2 tycker att det är för svårt att lösa. 

 

”För 51 minus ..hmm.. eller om man tar bort 2 då blir det 49. 49 och 

51 då är det lite enklare att tänka plus 2 när de är nära varandra” 

(elev årskurs 2) 

 

 

 

 

Denna uppgift löser en elev mer i årskurs 4 än i årskurs 2 rätt. Hälften av eleverna använder 

sig av bakåträkning med hjälp av fingrarna. Av dessa är det en som får fel svar. En redovisar 

ej metod och en elev säger att han ej kan lösa den. Två elever i åk 4 använder sig av redan 

känd talfakta, ”dubblorna” och en av ”tiokamraterna”. 

 

”7 plus 7 är 14 tror jag för då blir 8 plus 6 också 14” (elev årskurs 2) 

 

 

Oskar är 51 år. Hans granne är 49 år. Hur mycket äldre är Oskar? 

14 fåglar sitter i ett träd. 8 blir skrämda av katten och flyger iväg. Hur många är kvar? 
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Uppgiften om Pelle klarar drygt hälften av eleverna, en mer i åk 4 än åk 2. Det är flera elever 

som inte kan förklara hur de gjorde även om de fick fram rätt svar. De som löser uppgiften 

rätt gör det med hjälp av nedåträkning på fingrarna eller med hjälp av ”dubblorna”. 

 

 ”Jag räknade på fingrarna neråt” (elev årskurs 4) 

 

 

 

 

Denna uppgift är det två elever i vardera åk som inte klarar. Ingen av eleverna använder sig av 

subtraktion för att lösa uppgiften. Alla utom en som får rätt svar använder sig av addition eller 

uppåträkning.  

 

”tänkte 4 och uppåt…då blir det 3.. jag räknar i huvudet” (elev 

årskurs 4). 

 

 

 

 

Detta är den muntliga uppgift som flest elever klarar. Det är en elev i åk 2 som ej klarar den 

och den eleven förstår inte alls hur någon kan ha ätit upp 4 när det är 5 kvar. Alla elever som 

redovisat hur de gjorde har använt sig av addition. 

”9 stycken. 5 plus 5 är 10, ett mindre då kommer man fram till det” 

(elev årskurs 2) 

 

 

 

 

 

 

Pelle ska läsa 15 sidor i sin bok. När han har läst en stund tar han paus för att 

äta. Då har han 7 sidor kvar att läsa. Hur många sidor läste han? 

Sune spelar fotboll. Hans lag gör 7 mål. Max gör 4 mål. Resten gör Sune. Hur 

många mål är det?  

Stina har kolor i fickan. Hon äter upp 4 stycken. Då har hon 5 kvar. Hur många 

hade hon från början? 
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5.3.2 Skriftliga uppgifter 
 

   

De elever som försöker med en algoritm misslyckas. De elever som klarar uppgiften använder 

sig av uppåträkning. Övriga försöker med bakåträkning, representerar talen med bilder eller 

använder addition men får fel svar. Eleverna i årskurs 4 har fler varierande lösningsmetoder 

än eleverna i årskurs 2.  

  

 ”Jag ställer upp.. 51 ..5 minus 4 är 1 å 9 minus 1 är 8 alltså blir det 18”  

      - 49   (elev årskurs 4) 

        18 

   

”49 + 2 = 51 tänker plus..”(elev årskurs 2) 

 

  

 

 

Alla eleverna klarade denna uppgift. De flesta eleverna använder sig av redan känd talfakta 

som” dubblorna”, ”tiokompisarna”, uppdelning av redan kända tal och additionen 8+6=14. 

Några elever i årskurs 2 representerar talen med bilder och en räknar baklänges med hjälp av 

fingrarna. Här kan man urskilja en mängd strategier som alla ledde till ett korrekt svar. 

 

”Jag vet att 7+7 blir 14, och då om man tar bort 8 blir det 6 

kvar”(elev årskurs 4). 

”jag tar 4 från 8 så blir det 4, då är det 10 där (pekar på 14), sen 4 till 

(skriver 6)” (elev årskurs 2).  

 

 

 

 

 

 

 

51 - 49 = 

14 - 8 = 
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Betydligt fler elever i årskurs 4 än i årskurs 2 klarar denna uppgift. I årskurs 4 använder sig 

eleverna mest av att dela upp talet 15 eller ”dubblorna”. Det förekommer också bakåträkning, 

både som huvudräkning och med hjälp av fingrarna. I årskurs 2 är det flera som uttalar att de 

inte har en aning om hur de ska göra. De som klarar det använder sig av bakåträkning eller 

utnyttjar positionssystemet samt uppdelning av tal. 

 

”Jag tog 5 från 7:an och tog bort den där (pekar på 5 i 15) så blir det noll och sen 

tog jag bort det som var kvar från 7:an” (elev årskurs 2). 

”7+7 är ju 14 då blir det 8” (elev årskurs 4). 

 ”Alldeles för svårt! Jag har aldrig sett ett sådant” (elev årskurs 2). 

 

 

 

Denna uppgift uttryckte många elever att de tyckte var lätt.  Tre av eleverna i årskurs 2 och 

två i årskurs 4 använder sig av fingrarna. Två av eleverna kan det som talfakta och ett par 

använder sig av ”dubblorna”. Det är ingen märkbar skillnad i metoder för årskurs 2 och 4.  

 

”Jag tänker fingrarna i huvudet jag är en sån som alltid räknar på fingrarna” 

(elev årskurs 2).  

”Just det 4+3 är 7 då är 7-4 3” (elev årskurs 4). 

 

 

 

Den sista uppgiften gjorde flera elever konfunderade och de uttrycker exempelvis:  

 

”Den var svår. Jag får nog chansa” (elev i årskurs 2) 

”Hur ska man göra här? Vi tränar inte så mycket på minus.” (elev i årskurs 2) 

”Lyckades jag innan? Jo..9. Nu står det 9-4=5 och det stämmer ju. Nu blev jag 

jättesvettig!” (elev i årskurs 2 som sett likheterna med de muntliga uppgifterna 

och minns svaret). 

 

15 -__ = 7 

7 - 4  =  

__ - 4 = 5 
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De allra flesta svarar att det blir ett eftersom 5-4=1. De som klarar den av årskurs 4 använder 

sig av addition.  

 

”Jag vet att 4+5 blir 9 och sen om man har 9 och ta bort 4 så blir det ju 5 kvar” 

(elev i årskurs 4). 

”Ett, det är det enda som finns kvar” (elev i årskurs 2). 

Studien visar att det är fler elever i årskurs fyra än i årskurs två som försöker lösa de skriftliga 

uppgifterna med flera olika metoder. 

5.3.3 Jämförelser mellan muntliga och skriftliga uppgifter  
Det är åtta av totalt tolv elever som klarar fler muntliga än skriftliga uppgifter, tre elever 

klarar lika många och en elev klarar fler skriftliga än muntliga (se figur 5.1). Av de tre elever 

som klarar lika många uppgifter muntliga som skriftliga, är det inte samma uppgifter de 

klarar.  En elev i årskurs fyra klarar alla uppgifter, både de muntliga och skriftliga. Vid 

jämförelser av skriftliga och muntliga uppgifter mellan de båda årskurserna är det ingen större 

skillnad på hur många muntliga de klarar men en något större skillnad på de skriftliga. Två 

elever kommenterade att de kände igen de skriftliga uppgifterna från de muntliga. Av 

eleverna i årskurs två är det fem som klarar sista muntliga uppgiften ( __ - 4 = 5) men endast 

en som klarar den skriftligt. Två av eleverna i årskurs fyra klarar den sista uppgiften när den 

kommer skriftligt och alla klarar den muntligt. Flera elever kommenterar den sista skriftliga 

uppgiften och menar att den inte kan se ut så för den går inte att lösa (se även tabell bilaga 6). 

 

 

figur 5.1 

Fördelning över hur eleverna klarade 
de skriftliga och muntliga uppgifterna 

klarade fler skrifliga
än muntliga uppgifter

klarade lika många
skriftliga som
muntliga uppgifter
klarade fler muntliga
än skriftliga uppgifter
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6. Analys  
 

I detta kapitel analyseras elevernas resultat med koppling till litteraturen. Inledningsvis vad 

subtraktion är för eleverna sedan hur den uppfattas och avslutningsvis vilka kompetenser 

eleverna har respektive saknar kring subtraktion. 

 

6.1 Vad är subtraktion för eleverna? 
Eleverna svarar nästan enhälligt att subtraktion är minus. Namnet på tecknet är för dem 

synonymt med räknesättet. Som Anghileri (2006) påpekar är det viktigt att pedagogerna 

undervisa om subtraktionens alla betydelser. Denna svaga begreppsbildning försvårar 

tänkandet för eleverna (Löwing & Kilborn 2003). Symbolen minus verkar i stort sett direkt ge 

dem en signal om att något ska tas bort (Larsson 2011b).  Det är också den dynamiska 

situationen (se kapitel 2.2.1) som utgår från en helhet (Fuson 1992, Larsson 2011a) som är 

den dominerande när elever ska beskriva subtraktion.  Detta visar sig också tydligt när 

eleverna får räkneuppgifter där de inte ska skriva ett svar efter likhetstecknet utan det är 

subtrahenden eller minuenden som saknas, exempelvis __-4=5. 

 

Enligt Skolinspektionen (2009) är minskning det vanligaste sättet att introducera subtraktion 

utifrån matematikböckerna. Vår studie visade att backa talet och räkna bakåt är ett vanligt sätt 

för eleverna att tänka sig subtraktion. Detta visar sig också vara det vanligaste sättet att lösa 

uppgifterna. De räknade bakåt, ofta med hjälp av fingrarna.  Brister i taluppfattningen gör att 

de inte använder de kunskaper de tidigare mött (Anghileri 2006). En svag taluppfattning 

borde vara en varningsklocka eftersom god taluppfattning bedöms vara en förutsättning för 

framtida räknande (Skolverket 2013). 

 

Chinn (2012) anser att subtraktion är svårare för eleverna än addition vilket vår studie också 

visar eftersom över hälften av eleverna använder sig av ordet svårt när de beskriver vad 

subtraktion är.  
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6.2 Varför uppfattar eleverna subtraktion svårt? 

Det är tydligt i vårt resultat att de muntliga uppgifterna är betydligt enklare för eleverna att 

lösa än de skriftliga även om det är samma räkneoperation. Eleverna verkar sakna den 

rörlighet mellan verkliga situationer och skriftliga räkneuppgifter som McIntosh (2008) 

betonar är viktig för en god förståelse av hur uppgiften kan lösas. Att endast två av eleverna 

reflekterade över att de mötte samma räkneoperation muntligt som skriftligt tyder också på att 

de inte kopplar det vardagliga räknandet med det matematiskt symboliska.  En av eleverna i 

vår studie betonade starkt att det är bara i skolan man räknar subtraktion och det görs alltid på 

papper. Att räkna subtraktion utan papper och i andra sammanhang än i 

matematikundervisningen var för eleven helt obegripligt. Denna elev ser inte användningen 

av matematiken som meningsfull i andra sammanhang vilket Kilpatrick et al. (2001) ser som 

en kompetens i det matematiska kunnandet. Det är få elever som kan ge exempel på när de 

använder subtraktion som inte är kopplat till matematikundervisningen. Detta tyder på att 

koppling saknas till elevernas vardag i undervisningen trots att läroplanen föreskriver att 

undervisningen ska tolka vardagssituationer som sedan förklaras med matematiska symboler 

(Skolverket 2011a).   Många forskare betonar starkt det omöjliga i att lära matematik utan att 

göra det med anknytning till erfarenheter och med aktiviteter (Anghileri 2006, Hodgen & 

William 2011, Johnsen Høines 1987, Norén 2011). Det går inte att endast undervisa om 

abstrakta begrepp utan begreppen måste sättas in i kända vardagliga sammanhang menar 

Vygotskij (Skott, Jess, Hansen & Lundin 2008).  

 

McIntosh (2008) påpekar att likhetstecknet oftast uppfattas som ”blir”. Detta stämmer med 

vår studie eftersom flera elever hade svårigheter med att förstå betydelsen av likhetstecknet.  

 

”Det måste ha blivit fel tecken” (elev i årskurs 4) 

 

Uppgifterna 14-8=__ och 15-__=7 finns inom samma talområde och båda innebär en 

tiotalsövergång. Eftersom alla elever klarar den första men två tredjedelar av årskurs 2-

eleverna inte klarar den andra tyder det på att det är tecknens placering och betydelse som gör 

det svårt. Detta blir ännu tydligare i uppgiften __-4=5 trots att den uppgiften finns i 

talområdet 0-10 och inte innehåller någon tiotalsövergång. 
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6.3 Vilken kompetens har eller saknar eleverna? 
De elever som ser sambandet till addition när de löser subtraktionsuppgifterna lyckas 

betydligt bättre än de övriga. De har förstått sambanden, vilket enligt kursplanen (Skolverket 

2011a) är en förmåga som ska utvecklas i undervisningen. Detta samband kan ses som en del 

av taluppfattningen vilken betonas vara en mycket viktig komponent för att utveckla effektiva 

metoder (Emanuelsson et al. 1995). 

 

Flera elever som försöker lösa subtraktionsuppgifterna med skriftliga metoder gör det som 

kallas Störstförstfelet (se kapitel 2.3.5). Detta uppmärksammas även i andra studie (Johansson 

2011, Larsson 2012). Flera elever som använder sig av skriftliga räknemetoder får fel resultat. 

Detta stämmer med vad McIntosh (2008) varnar för, att elever med en svag taluppfattning inte 

klarar att använda exempelvis algoritmer eftersom de inte heller kan bedöma rimligheten i 

svaren.  

 

Om vi ser till elevernas svar och resultat i studien jämfört med Kilpatricks definition av 

matematiskt kunnande (Kilpatrick et al. 2001) saknar eleverna flera delar i den sammanvävda 

flätan (se kapitel 2.1.4 figur 2.1). Vi kan se att eleverna i vår studie framför allt saknar 

begreppslig förståelse, produktiv disposition och procedurellt flyt. De har exempelvis svag 

förståelse för relationer och samband mellan subtraktion och addition, de saknar effektiva 

metoder och ser inte subtraktionen meningsfull i sin vardag.  
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7. Diskussion  
 

Studie har varit ett försök ”att ta reda på hur det förhåller sig i verkligheten” (Thurén 2007 

s.9). Den har bekräftat vår föreställning att elever uppfattar subtraktion, eller minus som 

eleverna själva väljer att uttrycka det, som svårt.  Orsakerna till att de uppfattar svårigheter är 

flera. Även om studien bygger på ett litet antal intervjuer skulle ändå resultaten med stöd av 

litteraturen kunna vara generella för förståelsen av elevers uppfattningar kring subtraktion i 

matematikundervisningen. Vi inleder med att diskutera metod och sedan resultat. 

Diskussionen avslutas med slutsats och förslag på vidare forskning.  

 

7.1 Metoddiskussion  

Med tanke på att syftet med studien var att få förståelse för vad eleverna uppfattar som svårt 

kring subtraktion upplever vi vårt val av metod som relevant. Enkäturvalet gjorde att vi fick 

fatt i de elever som uppfattar subtraktion svårt vilket också var vårt syfte med enkäterna. 

Detta ska dock inte tolkas som att det var de elever som har matematiska svårigheter eftersom 

utgångspunkten var elevernas egna uppfattningar. Om urvalet i stället gjorts utifrån elever 

med svaga resultat i matematik kan hända resultatet varit annorlunda. Förmodligen hade de 

som löst uppgifterna på ett tillfredsställande sätt varit färre. Vi funderar över om det var rätt 

spridning åldersmässigt på eleverna. Kanske borde urvalet av elever gjorts även i högre 

årskurser för att på så sätt se om resultaten hade förändrats med stigande ålder. Eftersom vi 

inte hade lika lätt att få tillgång till elever i högre årskurser avstod vi från detta.  

 

Före intervjuerna gjordes en noggrann och välarbetad intervjuguide som underlättade 

genomförandet på så sätt att vi hade något handfast att hålla oss till. Vi valde att ge eleverna 

de muntliga uppgifterna först och sedan de skriftliga. Frågan är om resultaten blivit 

annorlunda om vi vänt på det och startat med de skriftliga. Det var i vissa fall svårt att få till 

tid och plats för genomförandet av intervjuerna vilket blev en stressande situation eftersom 

intervjuerna skulle göras innan vårterminens slut.  Intervjuerna blev mer givande och 

intressanta än vi förväntat oss i förväg. På kort tid fick vi mycket information. Förmodligen 

hade vi fått än mer varierande svar om vi bett eleverna ge exempel på vad de menade när de 

svarade, exempelvis ”Vad menar du med fel håll? Varför måste du tänka jätte jättelänge?” 

Detta hade gett ett större material att arbeta med och fler tankar från eleverna att tolka. Vid 
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transkriberingen av intervjuerna upptäckte vi detta men då var det för sent eftersom eleverna 

gått på sommarlov. Valet av enkät och intervju anser vi var rätt metod för vår undersökning 

men vi borde i förväg tänkt över hur analysen efter datainsamlingen skulle gjorts. 

Förberedelse av analys ska göras före datainsamlingen, påpekar Kvale och Brinkman (2009) 

och menar samtidigt att efteråt är det för sent. Detta försvårade vårt arbete och försämrade 

förmodligen kvalitén på analysen.  

 

7.2 Resultatdiskussion 
Flertalet elever visade en svag begreppsuppfattning. Detta visade sig tydligt när eleverna bara 

hade en definition för subtraktion; minus eller ”ta bort”. Undervisningen i subtraktion måste 

redan från början innebära att eleverna får kunskap om subtraktionens olika betydelser. Den 

måste även fokusera på jämförelse och skillnad och inte enbart på minskning eller ta bort 

(Fuson 1992, Johansson 2011, Larsson 2011b). I undervisningen måste elever få möjlighet att 

träna begreppsbildning särskilt i vardagliga sammanhang eftersom de inte kommer att få dem 

aktivt endast genom att använda dem i räknandet i matematikboken (McIntosh 2008). Detta 

betyder att pedagoger måste släppa matematikboken och utgå från elevernas erfarenheter och 

vardag.  

 

Det var sällan någon elev verkade fundera över vilken metod som var effektivast att använda 

sig av vid uträkning. Det var mer så att de tog en metod som de lärt sig utan att fundera över 

hur effektiv den kunde vara. Frågan är också om det är något de lär sig i skolan eller om det är 

som en elev valde att uttrycka det 

 

”Jag har ett litet tips att man ska tänka plus. Det är enklast tycker 

jag. Det har jag kommit på själv” (elev årskurs 4). 

 

Eleven använder sig av sambandet mellan addition och subtraktion. Detta är något som 

pedagoger behöver undervisa om, det är inte något som är självklart för alla elever vilket flera 

forskare betonar (Anghileri 2006, Bentley & Bentley 2011, Chinn 2012, Lundberg & Sterner 

2011, McIntosh 2008). Tillsammans kan elever också lära av varandra och ge exempel på 

metoder för att lösa uppgifter men det måste vara pedagogens uppgift att se till att dessa 

metoder också blir långsiktigt hållbara. 
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Att det är fler elever i årskurs fyra än i årskurs två som försöker lösa de skriftliga uppgifterna 

med flera olika metoder är nog naturligt eftersom de är två år äldre och förmodligen fått fler 

metoder presenterade för sig. För elever som endast använder sig av bakåträkning och 

dessutom är beroende av att använda fingrarna tar det längre tid att räkna och svaret blir ofta 

fel. Detta kan aldrig bli en effektiv metod men verkar vara svår att överge. Vid uppgiften 7-

4=__ är det ingen märkbar skillnad i hur eleverna i årskurs två respektive årskurs fyra löser 

uppgiften. Metoder eleverna lärt in i årskurs två verkar finnas kvar och har inte förfinats vilket 

hade varit önskvärt. Enligt Anghileri (2006) är en god taluppfattning att kunna omvandla den 

kunskap man har och använda den på ett förnyat och generaliserande sätt. Detta saknade 

många av eleverna i studien. Det är något förvånande att alla klarar uppgiften 14-8=__. 

Kanske är detta en vanlig uppgift när eleverna räknar subtraktion med tiotalsövergångar.  

Eleverna använder ett flertal olika metoder för att lösa uppgiften och vissa av dem, som 

exempelvis att rita och räkna nedåt, kan väl inte sägas vara en effektiv metod och kan vara 

svår att generalisera på andra tal och talområden. För att få bra och effektiva metoder i 

subtraktion är god taluppfattning en förutsättning. I sin undervisning behöver pedagoger, 

redan från förskolan, arbeta medvetet med att utveckla elevernas taluppfattning eftersom den 

hela tiden utvecklas och fördjupas (Johansson 2011). 

 

Att arbeta med addition och subtraktion samtidigt är en förutsättning för att minska elevernas 

uppfattning att subtraktion är svårt men inte en garanti eftersom det är kvalitén på 

undervisningen som måste vara i fokus även här.  Detta betonas starkt av flera forskare 

(Bentley & Bentley 2011, Chinn 2012, Fuson et al. 1997, Larsson 2011b). Vi måste som 

pedagoger undervisa och påpeka detta samband för eleverna. Då skulle det också bli mer 

naturligt att det för varje uppgift får bli situationen som styr vilket räknesätt som lämpar sig 

bäst för uppgiften och inte tecknet. Detta visade sig tydligt i den första av uppgifterna 

eleverna skulle lösa som handlade om åldersskillnad. Det gäller att bygga på de erfarenheter 

som eleverna bär med sig. Detta betyder åter igen att undervisningen inte kan utgå från 

läroboken utan läroboken ska ses som ett av flera verktyg (Partanen 2007). För de elever som 

tidigt visar svårigheter måste elevernas lärare först och främst se över sin egen 

matematikundervisning i klassrummet. Specialpedagogiskt stöd måste tidigt ges till elever 

som är i behov av särskilt stöd för att de ska behålla förståelsen och motivationen. 
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Vi såg att elever allt för sällan använde metoden känd talfakta för att lösa uppgifterna. Detta 

tyder på att de saknar talfakta, exempelvis att kunna ”tiokamraterna” och ”dubblorna”. Dessa 

talfakta tränas upp genom huvudräkning, vilket förmodligen görs alldeles för lite i 

matematikundervisningen. Det borde vara lika naturligt att få räkneflyt som läsflyt 

(Skolverket 2013a). I skolan är det vanligt med läsläxor för att få läsflyt. Det borde vara lika 

självklart med matematikläxor som bygger på huvudräkning och inlärning av olika typer av 

talfakta till exempel tiokamraterna och dubblorna. Det finns en stor variation av 

träningsmöjligheter, exempelvis spel, dataprogram och appar. McIntosh (2008) menar att 

huvudräkning stärker elevers självkänsla för matematik, vilket också borde leda till att det blir 

lustfyllt. 

 

Det var tydligt i vår studie att eleverna inte hanterar de matematiska symbolerna med 

säkerhet. De blir osäkra när de inte ska skriva vad det ”blir”. Detta blev väl synligt i uppgiften 

__ - 4 = 5, som flertalet av eleverna inte visste hur de skulle hantera. Vissa påstod till och med 

att det måste ha varit fel på uppgiften. Det skulle underlätta för eleverna om undervisningen 

utgick från ett problem och sedan skrevs som symboler. De kunde då ha något att relatera 

symbolspråket till. McIntosh tanketavla (figur 2.3) kan i detta sammanhang vara ett 

förträffligt hjälpmedel. Användandet av flera representationsformer behöver få vara en 

naturlig del av undervisningen under lång tid. Vår erfarenhet är att dessa överges för tidigt 

och används för sällan. Mycket räknande går också utmärkt att göra utan användning av 

symboler. Kilpatrick et. al (2001)  menar att även små barn kan lösa, förklara och resonera 

runt matematiska problem.  

 

Vår erfarenhet är att den traditionella läroboken och även undervisningen runt de fyra 

räknesätten inleds med addition följt av subtraktion, multiplikation och avslutas med division. 

Kanske borde vi börja med division som är en naturlig del av många elevers vardag. Redan i 

tidig ålder börjar barn att dela upp, exempelvis som syskon eller i leken med kompisar. Detta 

för tanken till den lilla versen av Henriksson (1972) i inledningen av vårt arbete. Barn vet 

mycket som de inte förstår när de börjar skolan. Vår främsta uppgift som pedagoger är att få 

dem att förstå. Detta gör vi enklast genom att utgå från det som de redan vet och har 

erfarenhet av. Då bäddar vi för att eleverna blir intresserade av matematik och tror på sin egen 

förmåga, vilket är ett syfte för matematikundervisningen enligt kursplanen (Skolverket 

2011a). 
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7.3 Slutsats och vidare forskning  
En kort summering och svar på frågeställningarna i vårt arbete blir att för elever i vår studie är 

subtraktion att ”ta bort”.  Faktorer som gör att de uppfattar subtraktion som svårt är en svag 

begrepps- och taluppfattning, metoder som inte är effektiva och en bristande förståelse för de 

matematiska symbolerna.  

 

Läsning av litteratur, genomförandet, resultatet och analysen av vår studie har bekräftat det vi 

tidigare erfarit, men också väckt nya tankar och frågor. Hur lägger man upp en undervisning 

som utgår från vår slutsats? Fortsatt forskning skulle kunna inriktas mot observationsstudier 

där man följer pedagogers arbete med matematikundervisning med fokus på subtraktion eller 

studerar hur främst subtraktion och addition behandlas i matematikläromedel. 
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Bilagor 
Bilaga 1 Elevenkät år 2 Namn:_____________ 

9 – 4 = _____ 

14 – 3 = ____ 

19 – 5 = ____ 

15 – 8 = ____ 

13 - ____ = 10 

____-- 10 = 9 

58 – 6 = _____ 

63 – 8 = ______ 

91 – 89 = _____ 

 



 

 
 

Bilaga 2  Enkät år 4 Namn: ____________________                    

9– 4 = _____ 

19 – 5 = ____ 

15 – 8 = ____ 

13 - ____ = 10 

____ - 10 = 9 

58 – 6 = _____ 

63 – 8 = ______ 

91 – 89 = _____ 

82 – 47 = _____ 

632 – 427 = _____ 

 

 



 

 
 

Bilaga 3 

Intervjuguide  

• Vad är subtraktion? 

• Vad tycker du om subtraktion? 

• Varför tycker du att det är svårt? 

• När behöver du använda subtraktion? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Bilaga 4 

___________________________________________________________________________ 

 

Oskar är 51 år. Hans granne är 49 år. Hur mycket äldre är Oskar? 

___________________________________________________________________________ 

 

14 fåglar sitter i ett träd. 8 blir skrämda av katten och flyger iväg. Hur många är kvar? 

___________________________________________________________________________ 

 

Pelle ska läsa 15 sidor i sin bok. När han läst en stund tar han en paus för att äta. Då har han 7 
sidor kvar att läsa. Hur många sidor läste han? 

___________________________________________________________________________ 

 

Sune spelar fotboll. Hans lag gör sju mål. Max gör 4 mål. Resten gör Sune. Hur många mål är 
det? 

___________________________________________________________________________ 

 

Stina har kolor i fickan. Hon äter upp 4 stycken. Då har hon 5 kvar. Hur många hade hon från 
början? 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Bilaga 5 

 

51 – 49 = ____ 

 

 

 

14 – 8 = _____ 

 

 

 

 

15 - _____ = 7 

 

 

 

 

7 – 4 = _____ 

 

 

 

 

____ - 4 = 5  



 

 
 

Bilaga 6 

Tabellen nedan visar hur stor andel elever som angav rätt svar på uppgifterna i intervjuerna.  

 

Muntligt uppgift Årskurs 2 (av 6) Årskurs 4 (av 6) Totalt (av 12) 

 1 5 4 9 

 2 4 5 9 

 3 3 4 7 

 4 5 5 10 

 5 5 6 11 

 Totalt  22 (av 30) 24 (av 30) 46 (av 60) 

     

Skriftligt 1 2 2 4 

 2 6 6 12 

 3 2 6 8 

 4 6 5 11 

 5 1 2 3 

 totalt 17 (av 30) 21 (av 30) 38 (av 60) 

Muntligt och 

skriftligt 

Totalt 39 (av 60) 45 (av 60) 84 (av 120) 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

Bilaga 7 

Brev till vårdnadshavare för elever i år 2 

 
Hej!  
 
Jag heter Ann-Christin Liljedahl och jobbar som lärare på X-skolan år 4-6. Under drygt 2 år 
har jag kombinerat mitt arbete som lärare med studier till speciallärare med inriktning 
matematik. Nu är kurserna i specialpedagogik och matematik avklarade och enbart det slutliga 
examensarbetet kvarstår.   

 
I mitt examensarbete har jag tänkt intervjua några elever angående deras tankar kring 
matematik. Min förhoppning är att undersökningen ska leda till förbättrad undervisning för 
alla elever, då vi får ökad förståelse för hur eleverna tänker kring matematik. 
 
För att få intervjua elever krävs tillåtelse ifrån vårdnadshavare och självklart att barnet själv 
vill medverka. I det slutliga arbetet kommer alla intervjusvar att avidentifieras. 
 
Jag är tacksam om du/ni fyller i nedanstående och återsänder till skolan så snart som möjligt. 
  
 
□ Ja, det är ok att mitt barn blir intervjuad om matematik 
 
□ Nej, jag vill inte att mitt barn blir intervjuad om matematik 
 
 
 
 
Om ni har frågor eller är intresserade att få ta del av resultatet får ni gärna höra av er till 
annlil1@xxx.xx.xx eller till min handledare gunilla.i.nilsson@lnu.se 
 
 
 
 
Elevens namn ______________________________________________________ 

 

Vårdnadshavarens underskrift__________________________________________ 

 

 
Tack för hjälpen! 
 

Ann-Christin Liljedahl 
 
  

mailto:annlil1@xxx.xx.xx
mailto:gunilla.i.nilsson@lnu.se


 

 
 

Bilaga 8  

Brev till vårdnadshavare för elever i år 4 

 
Hej!  
 
Jag har under drygt 2 år kombinerat mitt arbete som lärare på X-skolan med studier till 
speciallärare med inriktning matematik. Nu är kurserna i specialpedagogik och matematik 
avklarade och enbart det slutliga examensarbetet kvarstår.   

 
I mitt examensarbete har jag tänkt intervjua några elever angående deras tankar kring 
matematik. Min förhoppning är att undersökningen ska leda till förbättrad undervisning för 
alla elever, då vi får ökad förståelse för hur eleverna tänker kring matematik. 
 
För att få intervjua elever krävs tillåtelse ifrån vårdnadshavare och självklart att eleven själv 
vill medverka. I det slutliga arbetet kommer alla intervjusvar att avidentifieras. 
 
Jag är tacksam om du/ni fyller i nedanstående och återsänder till skolan så snart som möjligt. 
  
 
□ Ja, det är ok att mitt barn blir intervjuad om matematik 
 
□ Nej, jag vill inte att mitt barn blir intervjuad om matematik 
 
 
 
 
Om ni har frågor eller är intresserade att få ta del av resultatet får ni gärna höra av er till 
annlil1@xxx.xx.xx eller till min handledare gunilla.i.nilsson@lnu.se 
 
 
 
 
Elevens namn ______________________________________________________ 

 

Vårdnadshavarens underskrift___________________________________________ 

 

Tack för hjälpen! 
 

Ann-Christin Liljedahl 
 
 

mailto:annlil1@xxx.xx.xx
mailto:gunilla.i.nilsson@lnu.se


 

 
 

Bilaga 9 

Brev till vårdnadshavare för elever i år 2 

 
Hej!  
 
Jag heter Lina Troedsson och jobbar som lärare på Y-skolan. Under drygt 2 år har jag 
kombinerat mitt arbete som lärare med studier till speciallärare med inriktning matematik. Nu 
är kurserna i specialpedagogik och matematik avklarade och enbart det slutliga 
examensarbetet kvarstår.   

 
I mitt examensarbete har jag tänkt intervjua några elever angående deras tankar kring 
matematik. Min förhoppning är att undersökningen ska leda till förbättrad undervisning för 
alla elever, då vi får ökad förståelse för hur eleverna tänker kring matematik. 
 
För att få intervjua elever krävs tillåtelse ifrån vårdnadshavare och självklart att barnet själv 
vill medverka. I det slutliga arbetet kommer alla intervjusvar att avidentifieras. 
 
Jag är tacksam om du/ni fyller i nedanstående och återsänder till skolan så snart som möjligt. 
  
 
□ Ja, det är ok att mitt barn blir intervjuad om matematik 
 
□ Nej, jag vill inte att mitt barn blir intervjuad om matematik 
 
 
 
 
Om ni har frågor eller är intresserade att få ta del av resultatet får ni gärna höra av er till 
lina.troedsson@xxx.xx eller till min handledare gunilla.i.nilsson@lnu.se 
 
 
 
 
Elevens namn ____________________________________________________ 

 

Vårdnadshavarens underskrift________________________________________ 

 
Tack för hjälpen! 
 

Lina Troedsson  

mailto:lina.troedsson@xxx.xx
mailto:gunilla.i.nilsson@lnu.se


 

 
 

Bilaga 10 

Brev till vårdnadshavare för elever i år 4 

 
Hej!  
 
Jag heter Lina Troedsson och jobbar som lärare på Y-skolan. Under drygt 2 år har jag 
kombinerat mitt arbete som lärare med studier till speciallärare med inriktning matematik. Nu 
är kurserna i specialpedagogik och matematik avklarade och enbart det slutliga 
examensarbetet kvarstår.   

 
I mitt examensarbete har jag tänkt intervjua några elever angående deras tankar kring 
matematik. Min förhoppning är att undersökningen ska leda till förbättrad undervisning för 
alla elever, då vi får ökad förståelse för hur eleverna tänker kring matematik. 
 
För att få intervjua elever krävs tillåtelse ifrån vårdnadshavare och självklart att barnet själv 
vill medverka. I det slutliga arbetet kommer alla intervjusvar att avidentifieras. 
 
Jag är tacksam om du/ni fyller i nedanstående och återsänder till skolan så snart som möjligt. 
  
 
□ Ja, det är ok att mitt barn blir intervjuad om matematik 
 
□ Nej, jag vill inte att mitt barn blir intervjuad om matematik 
 
 
 
 
Om ni har frågor eller är intresserade att få ta del av resultatet får ni gärna höra av er till 
lina.troedsson@xxx.xx eller till min handledare gunilla.i.nilsson@lnu.se 
 
 
 
 
Elevens namn ____________________________________________________ 

 

Vårdnadshavarens underskrift________________________________________ 

 

 
Tack för hjälpen! 
 

Lina Troedsson 

mailto:lina.troedsson@xxx.xx
mailto:gunilla.i.nilsson@lnu.se
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