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Sammanfattning  

Denna intervjustudie  är  utförd  på  lärare  i  årskurserna  F-3  och  har  syftet  att  ta  reda  på   lärares

uppfattningar om hur man lär ut subtraktion på bästa sätt och vilka eventuella svårigheter det finns

för  elever  att  lära sig  att  räkna subtraktion.   I  studien  framkom det  att  lärarna använde sig  utav

konkretiserande material när de lärde ut subtraktion . Man ansåg också att det var viktigt att koppla

undervisningen till elevernas vardag och till något som intresserade dem.    

    Lärarna i studien upplevde att många elever har svårt att förstå sambandet mellan subtraktion och

addition. Samt att många elever har svårt att växla mellan olika strategier och se vilken som passade

till just det talet, att elever ofta fastnar i ineffektiva metoder att räkna subtraktion som till exempel att

räkna neråt och räkna alla. 

  

Nyckelord:  Lärare, Subtraktion, Utmaningar, Undervisning
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Inledning 

Jag har under min praktik sett att många elever upplever att subtraktion är svårare än addition, att

elever  ibland  blandar  ihop  subtraktion  med  addition  och  har  svårt  att  se  sambandet  mellan

subtraktion  och  addition..  Jag  upplevde  även att  flera  elever  hade  problem  när  det  kommer  till

uppställning av subtraktion.   

    I  en analys av TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study 2007) gjord av Bently

(Skolverket, 2008) kan man läsa att svenska elever presterar lågt inom området subtraktion.  Analysen

visade att ett vanligt fel som eleverna gjorde var  att de vänder på ordningen och sätter det minsta

talet först istället för det största till exempel 2-7 istället för 7- 2, de räknar 2-7 som att det stod "7-2.

Detta gör att de kan få problem med att identifiera tiotalsväxling. Ett annat vanligt fel var att eleverna

växlade fel eller inte växlade när de använder vertikaluppställning.   Även resultatet från Löwings

(2009) kartläggningen ”Elevers kunskaper i aritmetik – en kartläggning med 

utgåmgspunkt i Diamamt-diagnoserna”  visar att samtliga undersökta årskurser   (F-9) har ett påtagligt

lägre resultat  i subtraktion än addition . 

   Det  faktum att  olika  undersökningar  visar  att   Svenska  elever  presterar  långt   inom området

subtraktion. Detta gör mig intresserad att undersöka hur lärare i grundskolans tidigare år anser att

man  bäst  lär  ut  subtraktion  och  om  lärare  som  möter  eleverna  varje  dag  delar  forskningens

uppfattning om att elever har svårt att räkna subtraktion. 

Bakgrund

I detta avsnitt kommer jag dels redogöra vad skolverket, tidigare forskning  och annan litteratur  säger

om ämnet subtraktion. Det kommer också ett avsnitt om undervisningen samt ett om vilka svårighet

som finns inom subtraktion och orsaker till dessa svårigheter.  Avsnittet avslutats med en redogörelse

om språket inom matematiken. 

Skolverket

I läroplanen för matematik står det att eleverna ska utveckla ett intresse för matematik och en tilltro

att använda matematik i olika sammanhang. Eleverna ska även utveckla kunskaper om matematik

och  kunskaper om hur matematik används  i vardagen. Eleverna ska i slutet av årskurs 3  kunna

utföra enklare beräkningar med naturliga tal, lösa rutin uppgifter på ett tillfredsställande sätt och

kunna välja lämplig räknemetod vid addition och subtraktion (Skolverket, 2011a)
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Grundläggande subtraktion 

Subtraktion kan till skillnad från addition uppfattas som tre olika räknesätt, ta bort, komplettera och

jämföra. Ta bort är den vanligaste typen av subtraktion,  den används när en uppgift ser ut så här. Jens

har 5 kakor och ger Lisa 2 av kakorna hur många kakor har han sedan kvar? Komplettera gör man när

svaret söker efter differensen. Kalle har 10 kr och vill köpa en tidning som kostar 16 kr hur mycket

pengar fattas? Jämföra gör man när man vill få fram skillnaden, Alva har 7 st kulor och Stina har 11 st

kulor hur många fler kulor har Stina? (Löwing, 2008).  

     Löwing (2008) tar även upp att den vanligaste missuppfattningen är att subtraktion bara handlar

om att ta bort eller minska och att elever med denna uppfattningen subtraherar  genom att räkna

bakåt i talraden  vilket ofta leder till räknefel även på enklare uppgifter.  

       Löwing (2008) skriver att för att eleverna på sikt ska kunna utföra subtraktion i olika talområden

är det viktigt att  eleverna på ett tidigt stadium tillägnar sig ett bra förhållningssätt till subtraktion så

att kunskapen senare kan generaliseras.  Detta bör eleverna kunna:    

• använda subtraktion som en matematisk modell. Det betyder att eleven skall kunna avgöra

när ett problem, eller del av problem,från en känd kontext kan tolkas som en subtraktion.

• identifiera olika strategier för att subtrahera, såsom lägga till, ta bort och jämföra, samt förstå

samspelet mellan subtraktion och addition

• hantera de grundläggande subtraktionsoperationerna med automatik, så att  de kan utföra

dessa med flyt vid huvudräkning och algoritmräkning.

• med  säkerhet  utföra  huvudräkning  med  hjälp  av  de  grundläggande  räknelagarna  och

subtraktionsstrategierna  samt  behärska  en  algoritm  för  att  subtrahera  åtminstone  två

godtyckliga tresiffriga tal med skriftlig metod. 

 Hur ska subtraktionsundervisning bedrivas?

 Subtraktion innefattar flera aspekter som en lärare bör ha kunskap om. Den matematiska sidan som

handlar  om  hur  subtraktion  kan  definieras,  den  matematiska  definitionen  av  subtraktion  är  att

subtraktion  är  den  inversa  operationen  till  addition,  det  vill  säga  det  omvända  räknesättet  till

addition.  Läraren  bör  också  ha  kunskap  om  vad  den  definitionen  innebär,  hur  subtraktion  kan

uttryckas  och vilka räknelagar som tillämpas. Men det finns även en didaktisk dimension och den

innefattar  bland annat situationer i omvärlden som kan beskrivas med hjälp av subtraktion, vilka

olika beräkningsmetoder som finns, hur dessa metoder förhåller sig till förståelsen och effektivitet,

samt vilka olika didaktiska modeller som kan hjälpa eller stjälpa elevers förståelse för subtraktion

(Larsson, 2011).  Malmer (2002) hävdar att subtraktionens olika varianter kräver extra uppmärksamhet
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och  för  att  tydliggöra  tankegångarna  i  subtraktion  är  det  bra  om  eleverna  får  använda  konkret

material. Hon skriver att för elever med någon typ av inlärningssvårighet är  användandet av konkret

material extra viktig. Även Mundia (2012) anser att en mer experimentell undervisning gynnar elever

med inlärningssvårigheter.

     Enligt  McIntosh (2008)  bör läraren för de yngre eleverna presentera olika metoder att  räkna

addition och subtraktion. Man bör ge olika övningsuppgifter där eleverna  får träna dessa metoder

men det är viktigt att inte en metod framstår som den korrekta eller bästa för att lösa en särskild

uppgift. Eleverna måste förstå att de har valfrihet hur de räknar ut uppgifterna då är det naturligt att

de väljer den metod som de känner sig säkrast på. Han menar också att man som lärare ska lägga

märke till de barn som drar sig för att välja andra metoder än framåt eller bakåträkning. Målet är att

eleverna ska lära sig flera effektiva metoder och få dem att gå vidare från att enbart använda framåt

eller bakåträkning. Likt Malmer (2002) och Mundia (2011) anser även McIntosh (2008) att man vid

undervisning av de yngsta barnen bör använda laborativa aktiviteter som gör det enkelt att samtala

om vad som händer när man introducerar de olika lösningsmetoder.  

    Malmer (2002) påpekar vikten av att undervisningen anpassas efter elevernas förutsättningar och

eftersom eleverna är olika krävs det att läraren är flexibel och kan variera både svårighetsgrad och

representationssätt  vilket kräver gedigna kunskaper hos läraren. Heiberg Solem, Alseth och Norberg

(2011) tar också upp differentierad undervisning – eller anpassad undervisning och att det betyder att

ställa krav som är anpassade till  eleven. Författarna beskriver att denna anpassning i läroböckerna

ofta görs genom att eleverna får följa spår och att de då arbetar med olika uppgifter. Men författarna

anser att det är mer fruktbart att utgå från gemensamma uppgifter och göra anpassningar till enskilda

elever inom uppgiften.

 Svårigheter med subtraktion och orsaker till det 

 För att eleverna ska upptäcka sambandet mellan subtraktion och addition bör dessa två räknesätt

introduceras tillsammans (Larsson, 2011).  Just att se sambandet mellan de två räknesätten är något

som många elever har svårt för, detta kan bero på att sambandet kan ses på olika sätt. Sambandet

mellan  subtraktion  och  addition  kan  dels  ses  genom  kvantiteten,  mängden  blir  samma  men  det

behöver inte var exakt samma som dras bort och tillkommer till exempel 11-4=7 och 6+5=11. Det kan

också ses som lika/ samma och lägga till/ ta bort, då är det exakt samma som tas bort som tillkommer

(Nunes, Bryant, Hallett, Bell & Evans, 2009). De menar också att  förståelse för hur man delar  upp tal

i termer hänger samman med förståelsen av sambandet mellan addition och  subtraktion.  

Att  eleverna  förstår  att  addition  är  det  inversa  räknesättet  till  subtraktion  är  något  som  även

Peltenburg, van den Heuvel-Panhuizen och Robitzsch (2012)  framhåller som en viktigt förståelse för
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att eleverna ska utveckla sin aritmetiska kompetens. McIntosh (2008) menar att sambandet mellan

räknesätten  inte  är  en  självklarhet  för  barn   ”Sambandet  mellan  uppräkning  och  addition  och

subtraktion  är  självklart  för  oss,  men  en  del  barn  är  på  ett  tidigt  stadium  omedveten  om  detta

samband.” s.61

     Maclntosh (2008) menar också att sambanden mellan räknesätten  bör tydliggöras tidigt och att

eleverna ska uppmuntras att använda addition för att kontrollera subtraktioner. Han anser också att

läraren bör diskutera och lyfta fram betydelsen av att utnyttja sambandet för att lösa vissa uppgifter,

t ex att en subtraktion som 42- 39 kan lösas lättare med addition.

    Något som Fuson (1984) har kunnat se är att många elever har problem med att räkna neråt på

tallinjen. Hon förklarar det med att när elever ska räkna neråt blir det flera steg att hålla reda på ,

eleven måste  både  hålla  reda på  hur  många  steg  neråt  den  tagit  och  hur  många steg  de  tagit  i

uträkningen av talet. Till exempel vid uträkning av talet  7 – 3 måste eleverna börja med att räkna ner

ett steg , sedan hålla reda på att de nu ska fortsätta räkna från 6 och samtidigt som de måste hålla reda

på att de tagit ett steg neråt. Att räkna neråt kan göra subtraktionsräkningen svårare och metoden går

inte att använda vid större uträkningar.  Johansson (2011)  kallar nedåträkning för räkna från första,

han beskriver den som en av  två räknemetoder som var vanligt förekommande i hans undersökning

där  174   elever  i  årskurserna  1-4  löste  subtraktionsuppgifter  och  redogjorde  för  hur  de  löst

uppgifterna. Den andra var räknestrategier som var vanligt förekommande var  räkna alla, då räknar

först eleven upp till minuenden och fortsätter sedan att räkna upp sudtrahenden.  Gemensamt för de

två strategierna är att eleverna räknar sig fram till  svaret,  ofta med hjälp av faktiska föremål som

fingrarna och klossar eller föreställda föremål som till exempel bilder.  Han fann i sin undersökning

att dessa två strategier förekom i alla fyra årskurser. Faktumet att dessa två strategier används av

elever i  mellanstadiet  ser Johansson (2011) som ett  dåligt betyg för undervisningen i  aritmetik då

dessa strategier inte är tillräckligt effektiva. Även McIntosh (2008) påpekar att elever inte kan beräkna

subtraktionsuppgifter snabbt och effektiv då de använder sig av metoden räkna neråt. Att många barn

väljer att räkna neråt menar  Johansson (2011)  till stor del beror på hur strategierna presenteras i

läromedlen. Man har funnit att uppgifter i subtraktion och addition ofta illustreras med föremål som

inbjuder till att räkna alla.  Andra räknestrategier som eleverna  i Johanssons (2011) undersökning

använde  var  talsortsstrategin  ,  vertikala  uppställning,  kunna  tabellen,  och  hoppmetoden.

Talsortsmetoden (mellanmetoden)  slog igenom på 80- och 90-talet och sågs som ett alternativ till den

vertikala uppställningen. Eleverna uppmuntras  att skriva ner en eller flera mellanled när de löser

subtraktion  med  huvudräkning  där  av  namnet  mellanledsmetoden.  Det  är  alltså  inte  en  speciell

lösningsmetod  utan  ett  hjälpmedel  som  kan  användas  i  många  metoder.   I  Johanssons  (2011)

undersökning använde eleverna fyra olika varianter av hoppmetoden: den egentliga hoppmetoden,
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baklänges med plus den utvidgade hoppmetoden och förenkling. Den egentliga hoppmetoden var

dominerande och den var särskilt frekvent och effektiv på uppgifter vid  tiotalsövergångar och  1-

siffrig subtrahend. Vid dessa uppgifter har man i undersökningen kunnat identifiera den egentliga

hoppmetoden som den mest effektiva och för subtraktion med tresiffriga tal kan istället den vertikala

uppställningen  var  det  bästa  alternativet.  Kunna  tabellen  är  när  eleven  direkt  kan  svaret.  De

vanligaste  feltyperna man kunde se var störstförstfel att  eleven kastat  om ental och tiotal och att

eleverna gjort växlingsfel vid vertikaluppställningar.  

    Brown och Burton (1978)  tar i sin forskning upp vanliga fel som elever gör vid uppställning där det

krävs att man lånar. De har dels kunnat se att eleverna glömmer bort att låna eller lånar från siffran 0,

samt att de hoppar över en siffra och lånar direkt från hundratalet till entalet vid tal som till exempel

105 - 78.  Ett annat fel eleverna gör när de lånar är att de glömmer att dra bort 1 från den siffran de

lånat från vilket resulterar i att svaret blir fel.   

     Elevernas svårigheter att räkna subtraktion kan dels bero på att de matematiska procedurerna inom

subtraktion är mer svårbegripliga än inom addition (Mundia ,2012). Fuson (1984) tar även hon upp att

subtraktion   är  ett  mer  komplicerat  räknesätt  än  addition.  En  orsak  till  att  subtraktion  är  mer

komplicerat  än  addition  är  enligt  Barrouillet,  Mignon  och  Thevenot  (2008)  att  en

subtraktionsuträkning innehåller  flera steg än en additionsuträkning.  Han menar också  elevernas

minneskapacitet inte klarar av att spara alla de steg som krävs vid en subtraktionsuträkning.   

    Kilhamn (2011) tar i sin avhandling upp att när eleverna senare ska börja räkna med negativa tal så

kan  de  bli  förvirrade  av  att  minustecknet  både  kan  visa   räkneoperationen  subtraktion  samt  att

minustecknet också kan visa att det är ett negativt nummer. 

Subtraktions huvudräkning 

Löwing (2008) skriver att när man räknar subtraktion i huvudet finns det många fler strategier än vid

addition, detta är på grund av att subtraktion kan uppfattas på flera olika sätt.  De olika strategier man

använder när man subtraherar i huvudet är runda tal och överslagsräkning, komplettera (lägga till), ta

bort, jämföra och att göra lika tillägg och man använder ofta ett par strategier i kombination.

    Enligt Malmer (2002) krävs dessa förutsättningar för att kunna utveckla  en effektiv huvudräkning:

taluppfattning, tabellkunskap, förmågan att kunna tillämpa räknelagarna och en utvecklad kreativitet.

     I den kartläggning som Löwing (2009) gjorde av diamant-diagnoserna såg hon att hälften av de

tredje-  och fjärdeklassare som deltog hade svårigheter  med att  lösa tal  som 48-5 och 48-45 (enkel

huvudräkning). Hon tror att det förmodligen har att göra med att eleverna inte har fått lära sig räkna

subtraktion med flyt  i de tidigare klasserna.
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Subtraktionsalgoritmer

De  flesta  elever  behärskar  en  algoritm  för  addition  men  har  svårare  att  behärska  en

subtraktionsalgoritm.  Löfwing  (2008)  beskriver  subtraktion  som ett  mer  komplicerat  räknesätt  än

addition. Det är bland annat vid tiotalsövergångarna som komplikationerna uppstår, vid så kallad

växling. Det som gör växlingen komplicerad är att det finns flera olika metoder att utföra den på men

lärare och elever är inte medvetna om dessa olika metoder, därför tar man ofta sin egen metod som

given och är då omedveten om att andra kanske tänker på ett  annat sätt. Löfwing (2008) redogör

vidare  för  de  vanligaste  metoderna  för  subtraktionsuppställning  och  de  kallas:  lånemetoden,

utfyllnadsmetoden och likatillägsmetoden.  Lånemetoden är vanligast i Sverige och den bygger på att man

växlar ett tiotal till tio ental. Utfyllnadsmetoden bygger på att man istället för växla tiotal till ental gör en

kvittning,  man tar tiokamraten till  det tal som ska subtraheras.  Sista metoden likatilläggsmetoden

bygger på att lika tillägg i en subtraktion inte påverkar differensen, metoden är inte så vanlig här i

Sverige.

    Witzel, Ferguson och Mink (2012) har också uppmärksammat att många elever har svårigheter att

förstå hur och varför de ska låna vid subtraktionsuppställning. De vet ofta hur de ska göra men inte

varför de ska göra just på det viset.  Enligt författarna lärs oftast uppställning där eleven behöver låna

ut per automatik utan att ge eleverna en djupare förståelse för varför man behöver låna.

   

Begreppsförståelse 

För  att  eleverna  ska  förstå  det  matematiska  språket  när  läraren  undervisar   eller  språket  i

matematikböckerna  är begreppsförståelse en förutsättning. Eleverna utvecklar sin begreppsförmåga

när de matematiska begreppen kopplas till deras egna erfarenheter och när de får möta begreppen i

flera olika representationsformer som till exempel verklighet, symboler ,språk , konkret modell och

bildmodell. Med hjälp av olika representationsformer belyser läraren begreppet från  flera olika håll

och då tillkommer nya strukturer av begreppet (Häggblom, 2013).  Man kan även läsa i läroplanen

(Skolverket, 2011a) att eleverna genom undervisningen ska ges förutsättning att utveckla förståelse för

grundläggande  matematiska  begrepp.   Löwing  (2004)  framhåller  hur  viktigt  det  är  att  läraren

använder  de  korrekta  termerna  i  matematikundervisningen.  Läraren  ska  till  exempel  använda

subtrahera  istället  för  minus  när  han/hon  undervisar  om  subtraktion,  detta  för  att  undvika

missförstånd. För att eleverna ska kunna lära sig en mer komplicerad matematik behövs det att eleven

kan  det  språk  och  de  begrepp  som  finns  inom  matematiken.   Vardagsspråket  kan  till  viss  del

användas för att uttrycka matematiken på ett enklare sätt, men vid användning av vardagsspråket

försvinner detaljerna.  Även Malmer (2002) framhåller vikten av att läraren använder
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 ”matematikord”det  vill  säga  ord  som  är  specifika  inom  matematiken  och  inte  förekommer  i

vardagliga sammanhang, dessa ord kan till exempel vara ord som är knutna till de olika räknesätten.

Läraren bör använda dessa ord även om man inte ställer krav på att eleverna ska kunna dem så är det

viktigt att eleverna får höra läraren säga dessa ord och på så sätt kan de till slut införliva orden i sitt

aktiva ordförråd.  

 

Sammanfattning

Forskningen och annan litteratur som jag tagit del av visar att många elever har problem med att se

sambandet mellan subtraktion och addition. Man har sett att eleverna har lättare att upptäcka detta

samband om dessa två räknesätt introduceras samtidigt.  Olika undersökningar har  också visat att det

är många elever som använder sig utav ineffektiva metoder som räkna alla och räkna bakåt när de

räknar subtraktion.  Uppställning är också något som kan ställa till svårigheter för eleverna. Det är

främst vid tiotalsövergångar och växling som svårigheterna kan uppstå.  

   Jag  också kunnat utläsa att det finns fördelar med att använda sig utav konkretiserade material i

subtraktionsundervisningen.  Forskningen och litteraturen framhåller även vikten av att använda sig

utav de korrekta termerna när man undervisar, att man till exempel ska säga subtrahera istället för

minus.

 

11



Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är  att undersöka, hur lärare i årskurserna f-3 anser att man lär ut subtraktion
på bästa sätt. Eftersom det finns mycket forskning som tyder på att elever har svårigheter att räkna
subtraktion, vill jag undersöka om lärare i grundskolans tidigare år delar denna uppfattning.

   De forskningsfrågor jag valt att utgå från är: 

• Hur anser lärare att man lär ut subtraktion på bästa sätt?

• Anser lärarna att eleverna har svårt att räkna subtraktion?  

• Vid elevers eventuella svårigheter att räkna subtraktion, vad kan vara tänkbara orsaker?  
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Metod 
I  metoddelen  tar  jag  bland  annat  upp  hur  urvalet  till   intervjuerna  gjorts  och  beskriver  själva

genomförandet av intervjuerna .  Det finns också ett avsnitt som beskriver hur data analyseras. I slutet

av metoddelen behandlas  etiska ställningstaganden och studiens trovärdighet. 

   Den metod jag har valt att använda mig av i min studie är kvalitativa intervjuer. Jag anser att det var

den metoden som var mest lämpad för den typ av undersökning jag ville göra. Intervjuerna gav mig

tillfälle  att  ställa  de  frågor  som  jag  ville  ha  svar  på  och  samtidigt  observera  informanternas

kroppsspråk. Enligt Trost (2010) utmärks kvalitativa intervjuer bland annat av att man ställer enkla

och raka frågor och på dessa frågor får man komplexa och innehållsrika svar. Jag har valt att göra

delvis semistrukturerade intervjuer, enligt Merriam (1994) styrs en sådan intervju av ett antal frågor

eller  frågeställningar  men ordningsföljden eller  ordalydelsen bestäms inte  i  förväg.  Detta  gör  det

möjligt för den som intervjuar att anpassa sig efter hur intervjusituationen utvecklas. Stukát (2011)

skriver att vid en semistrukturerad intervju är informanten medveten om ämnet för intervjun men

inte  vilka  frågor  som kommer ställas,  denna  metod används  enligt  honom för  att  få  ett  djupare

resultat.  
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Urval

 Urvalet till  denna studie var lärare som  undervisar matematik i någon av årskurserna f-3. Detta

kallas  enligt  Bryman  (2011)  för  ett  målinriktat  urval,  jag  som  forskare  gör  ett  urval  utifrån  att

informanterna ska vara relevanta för studiens syfte och problemformulering. I min intervjustudie har

jag intervjuat lärare på tre olika skolor i tre olika kommuner.  

 Tabell 1. Presentation av informanter.  Namnen på informanterna  är påhittade för att de ska vara

anonyma. 

Namn: Antal år de arbetat som
lärare:

Kommun Skola

Åsa 35 år Speciallärare  åk
1-4

3 C

Maja 25 år Klasslärare  i  en
åk 3

1 A

Lina 28 år  Är  tillfälligt
klasslärare  i  en
åk 4  men jobbar
annars  i åk 1-3

1 A

Agnes 11 år Klasslärare  i  en
åk 1

2 B

Sofia 4 år Klasslärare  i  en
åk 1

1 A

Stina 1 år Klasslärare  i F-
klass 

1 A

 

Genomförande

Fyra av intervjuerna genomfördes på skolan där de intervjuade lärarna arbetar, detta för att det skulle

vara bekvämare  för lärarna. De andra två lärarna intervjuades via telefon, detta  beroende på att

avståndet var för långt för att göra intervjun på plats. Vid telefonintervjuerna användes ”facetime”så

att jag och informanten kunde se varandra.  Alla intervjuer spelades in med min ipad så att jag lättare

kunde  koncentrera  mig  på  vad  informanterna  sa.  Kihlström  (2007)  rekommenderar  att  spela  in

intervjuer eftersom det annars kan vara svårt att få med allt som sägs under intervjun. 

På inspelningen kan man även höra om någon av frågorna var ledande. Varje intervju tog mellan 20-

30 minuter.  
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Etiskt ställningstagande

Vid intervjuerna har jag använt mig utav Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska principer för
humanistisk - samhällsvetenskaplig forskning se även Bryman(2011). De fyra principerna är, 

• Informationskravet 
• Samtyckeskravet 
• Konfidentialitetskravet 
• Nyttjandekravet 

Detta innebär att alla som är inblandade i studien fått reda på studiens syfte och att de deltar frivilligt
och att de intervjuade lärarna inte går att identifiera i den färdiga uppsatsen.  Lärarna informerades
innan intervjun om att de när som helst kunde avbryta intervjun. 

Metoddiskussion och tillförlitlighet 

I en kvalitativ studie finns det alltid en risk att resultatet blir subjektivt då det är mina egna tolkningar

av resultatet som analyseras. I min intervjustudie har jag valt att göra semistrukturerade intervjuer

som Stukát (2011) beskriver, lärarna fick inte reda på intervjufrågorna i förväg. Detta var ett medvetet

val då jag tror att lärarnas svar blev mer spontana om de inte sett frågorna i förväg. En faktor som kan

vara negativt med att lärarna inte fått reda på intervjufrågorna, är att de inte fått chansen att förbereda

sig  inför vilket hade kunnat resultera i mer detaljrika och utförligare svar.  

    I rapporten från Vetenskapsrådet (2011) står det att en viktig aspekt för att värdera en forsknings

kvalitet är att bedöma dess trovärdighet. I och med att min studie endast bygger på intervjuer är det

viktigt att poängtera att det resultat jag fått fram är föränderligt och att personerna i studien kan ha

svarat eller agerat på ett visst sätt av olika anledningar. Enligt Larsen (2009)  är det svårt att få en hög

reliabilitet i en studie som bygger enbart på intervjuer, detta beror på att vid intervjuer kan den som

intervjuas bli påverkad av intervjuaren men även av situationen.  

    Jag anser att trovärdigheten i min studie stärks av antalet lärare jag intervjuat och att jag intervjuat

lärare som jobbar på olika skolor i olika kommuner.  
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Analys/bearbetning

Intervjuerna spelade jag in via min Ipad. När jag sedan kom hem lyssnade jag på inspelningarna flera

gånger och gjorde sedan en sammanfattning av respektive intervju.  Enligt  Trost  (2010)  har denna

metod fördelen att  man skär bort allt  ointressant  material,  alla  oväsentligheter,  som inte har  med

studien  att  göra.  Man går  visserligen  miste  av  en  del  av  sitt  material  men man har  allt  kvar  på

inspelningen. Kvale och Brinkman (2014) menar att det är bland annat är studiens syfte och tillgången

på tid som avgör  hur mycket av intervjuerna som ska skrivas ut för analys. På grund av studiens

begränsade tid har jag valt ut de delar av intervjuerna som jag ansett haft betydelse för  studien.  När

alla intervjuer var sammanfattade kategoriserade jag de utvalde citaten under mina forskningsfrågor.

När jag kategoriserade citaten på detta sätt fick jag en tydlig överblick över vilka av citaten som var

liknande och vilka som skiljde sig åt. 

  Där jag ansett att  talspråket inte varit  nödvändigt för tolkningen har jag valt att förfina språket.

Enligt  Stukát (2011)  kan det vara lämpligt att göra så om det inte påverkar tolkningen. Han anser

även att det kan vara fördelaktigt att använda sig av skriftspråk då talspråket kan anses som simpelt. 

16



Resultat
Jag har valt att presentera intervjuerna  utifrån de frågeställningar detta självständiga arbete har. 

Hur anser lärare att man lär ut subtraktion på bästa sätt?

Alla intervjuade lärare använde sig utav konkret material för att göra det tydligt för eleverna.  

Lina påtalade och även Åsa och Maja  att eleverna redan innan de börjar skolan har en viss förståelse

för subtraktion. Att de ser om något minskar, tas bort när man visar det konkret. De ansåg även att

barnen har mer kunskaper inom matematik  när de börjar i första klass nu mot när de började arbeta

som lärare. De tror att  det beror på att  man jobbar mycket mer med matematik och matematiska

begrepp i förskoleklass.

”Barn är duktiga på subtraktion när man visar konkret, i början av årskurs 1 blir det ganska naturligt

för dem när man tar bort eller ger bort något, när något minskar, de ser det ganska fort”.( Lina)

” Man märker att det har blivit en förändring hur man jobbar med matematik i förskoleklass, barnen

kan mycket mer nu när de börjar i första klass. Barnen kan redan grundläggande begrepp som till

exempel dubbelt, hälften, färre och flest när de börjar i första klass”. (Maja) 

”I  förskoleklassen  jobbar  vi  mycket  med olika  begrepp.  Men när   det  kommer till   addition  och

subtraktion  talar vi  istället om begreppen fler eller färre ”. (Stina) 

Det  konkreta  material  lärarna  i  studien  använde  sig   av  i  subtraktionsundervisningen  var  t  ex

tiobasmaterial , pengar , tallinjematta och kulband .

 ”Från början är det väldigt mycket konkret till exempel en tallinjematta som eleven får gå fram och

tillbaka på. När man introducerar minustecknet börjar man med att visa både med konkret material

och symboler. Gör något konkret för att sedan skriva subtraktionen och kopplingen ska vara direkt så

eleverna kan se den framför sig”. (Maja) 

Agnes  gillade  att  använda  smartboard  och  visa  konkret  på  den.  Hon  tyckte  smartboarden

underlättade genomgångar och att arbeta gemensamt,  samt att eleverna uppskattade att arbeta på

smartboard och ipads. 
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”Jag tycker det är bra att använda sig av tiobas material eller pengar och lägga talet för att sedan

skriva talet på mattespråk gå från konkret till abstrakt, då blir det väldigt tydligt för eleverna”(Åsa) 

Åsa tyckte inte om att använda sig utav tallinjen i subtraktionsundervisningen, eftersom hon ansåg att

den inbjöd eleverna att räkna bakåt eller att räkna alla.  

” Jag använder inte tallinje i subtraktionsundervisningen, eftersom man vill att eleverna ska komma

bort ifrån att räkna bakåt, eftersom det inte fungerar när talen blir större”. (Åsa)

 

Något som Sofia och även  Åsa lyfte fram som extra viktigt var variation i  undervisningen att inte

bara  räkna  i  matteboken,  att  koppla  matematiken  till  elevernas  vardag  och utgå från  något  som

intresserar eleverna.  Maja och Agnes framhöll också vikten av en varierad undervisning. Maja arbetar

mycket laborativt med till exempel mattestationer, främst i de lägre årskurserna och Agnes berättade

att hon försöker ha en lektion med praktisk matematik utomhus varje vecka.

 ”Det  är  viktigt  med varierad  undervisning  så  att  barnen  inte  tappar  intresset  och  att  de  får  se

matematik i flera olika sammanhang, att det inte bara är att räkna i boken. Och att man utgår från

något  som intresserar  eleverna.  I  min  klass  är  det  många  som är  sportintresserade  så  vi  har  till

exempel jämfört olika tabeller och resultat, hur många poäng som skiljer mellan två olika lag ”. (Sofia )

 ” I förskoleklassen använder vi oss av nästan enbart konkret material och materialet ska helst vara

sådant som tillhör barnens verklighet som de lätt kan relatera till.   Man kan till exempel använda

klossar, bilar eller dem själva”.  (Stina)  

”Koppla till verkligheten till det barnen känner till  och gör  ett  tal  av det. Så att det inte bara blir att

räkna i matteboken”. (Åsa)

 Alla lärare i  min undersökning var överens om hur viktigt det är att  eleverna förstår sambandet

mellan subtraktion och addition och att talkamrater och dubblor (eller tvillingar ) var ett bra sätt för

eleverna upptäcka detta samband.

”Träna  talkamrater  är  väldigt  bra  det  hjälper  eleverna  att  se  sambandet  mellan  subtraktion  och

addition”. (Lina)
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” Det är väldigt viktigt att eleverna kan och är riktigt säker på tiokamraterna innan de börjar med

subtraktion,  det  hjälper  till  att  förstå  sambandet  mellan  subtraktion  och  addition.  Man  behöver

repetera tiokamraterna och jobba med dem väldigt mycket”. (Agnes) 

Alla  i  undersökningen   påtalade  även  hur  viktigt  det  är  att   eleverna   får  lära  sig  olika

huvudräkningsstrategier för subtraktion . 

”Jag tycker det är väldigt viktigt att eleverna lär sig olika  huvudräkningsstrategier i subtraktion. Till

exempel: Titta på talen börja inte räkna, jämför och se skillnaden t ex om talet är 45 – 42, ska man bara

behöva titta på talet och se att det blir 3. Att kunna växla strategier mellan att räkna och jämföra”.

(Maja)

 Sofia berättade att hon tyckte om att jobba med olika räknehändelser där eleverna ska använda flera

olika representationsformer och sedan förklara för varandra.

” Jag jobbar mycket med räknehändelser, eleverna har varsin liten whiteboard där de både ska rita

talet och skriva talet på mattespråket. De får sedan tala med varandra då ser de att  man kan tänka på

olika sätt , det är också bra att få förklara för andra hur man tänkt”. (Sofia)

Alla intervjuade lärarna utgick i från matematikboken när de planerade subtraktionsundervisningen.

Man följde  boken till  stor  del  men valde att  förstärka vissa  delar.   Lärarna ansåg  att  det  var  en

trygghet i hur matematikböckerna nu var uppbyggda att de var tydligt vilka mål eleverna jobbade

med i varje kapitel. 

”Man utgår från matematikboken det står vilka mål eleverna ska jobba med i varje kapitel. Dagens

matematikböcker är bra upplagda med en bra lärarhandledning, så var det inte när jag började jobba.

Jag tycker det är en trygghet att det står vilka mål som man ska arbeta med i varje kapitel”. ( Maja) 

 Agnes lyfte vikten med att individanpassa undervisningen, att det i alla grupper finns elever som har

svårare för matematik och elever som tycker matematik är väldigt lätt. Hon menade att det därför var

viktigt  att  ha  ett  arbetsmaterial  som  eleverna  kunde  känna  igen  sig  för  då  kunde  de  bli  mer

självständiga. 

19



”Jag upplever att det är viktigt matematikboken följer samma mönster så att eleverna känner igen sig,

det tillåter eleverna att vara mer självgående. Vi har nyss bytt bok och den förra boken vi använde

tyckte jag var rörig och det passade inte de eleverna som hade det svårt för matematik. Man var

tvungen att ha många genomgångar och hålla eleverna samlade på samma ställe i boken vilket gjorde

det svårt att individanpassa undervisningen. Det är viktigt att de elever som har lätt för matematik

också känner att de får en utmaning”. (Agnes) 

Anser lärarna att eleverna har svårt att lära sig och att räkna subtraktion? 

De intervjuade lärarna upplevde att många elever har svårt att förstå att subtraktion kan ses 

på olika sätt samt att se sambandet mellan subtraktion och addition. 

”Att se att man kan använda subtraktion på olika sätt. De låser sig i att subtraktion alltid  är att ta

bort”.(Åsa)

”Att elever inte ser sambandet mellan subtraktion och addition.  När jag säger till vissa elever tänk

addition istället så tycker de att det är jätte konstigt,  det är ju subtraktion, det är ju minus där”. (Maja)

 

Man upplevde även att eleverna hade svårigheter att  variera strategi och veta vilken strategi som

passade bäst för att räkna ut ett visst tal. Även att många elever använder sig utav strategier som inte

är effektiva när man ska räkna större tal som räkna bakåt eller räkna alla och att vissa elever fastnar i

dessa ineffektiva strategier . 

” Många har svårt att veta vilken strategi man ska använda och kunna variera strategi efter vad som

passar bäst för just det talet”. (Lina)

”Jag vill inte att eleverna ska räkna bakåt för jag tycker inte det är en bra strategi, det är så lätt att

tappa bort sig när man räknar bakåt. Om jag ser barn som använder den strategin försöker jag få bort

den i från dem, men vissa elever vill gärna hålla fast i den. Överhuvudtaget har vissa barn svårt att

släppa den första subtraktionsstrategin de lärt sig”. (Maja) 

 Lärarna  i  min  undersökning  upplevde  att  många  av  eleverna  tyckte  det  var  svårt  med

tiotalsövergånger i subtraktion.  Att lära sig vertikal uppställning, hur man ställer upp och lånar var

också något många elever tycker var svårt enligt de intervjuade lärarna.  
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”Eleverna måste ha koll på positionssystemet och platsvärde innan de kan lära sig uppställning, de

måste vara säker på vad som är ental,tiotal och hundratal ”. (Åsa) 

 Men både Lina, Maja och Agnes menade att när väl eleverna lärt sig hur de skall ställa upp, var det

till stor hjälp för de elever som har svårt för subtraktion . 

”När eleverna lärt sig hur man ställer upp och lånar blir det väldigt tydligt och jag har märkt att det

hjälper de elever som tycker subtraktion är svårt”. (Lina) 

   

Vid  elevers  eventuella  svårigheter  att  räkna  subtraktion,  vad  kan  vara
tänkbara orsaker?  
Lina  upplevde  inte  att  eleverna  tyckte  subtraktion  var  svårare  än  addition  i  början  av

subtraktionsundervisningen utan att det var något som kom i de senare årskurserna vilket hon tror

beror på att man kan se subtraktion på flera skilda sätt. Lina uppfattning delades också av Åsa och

Agnes.  

” Många barn tycker att subtraktion är svårare än addition, men jag tror inte att de tycker det när de är

riktigt  små  utan  det  kommer  mer  med  åren.   Jag  tror  det  är  för  att  det  finns  olika  sätt  att  se

subtraktion, ibland ska man se skillnaden och ibland ska man ta bort. ”. (Lina)  

 Sofia upplevde till skillnad från Lina att barnen redan början upplevde subtraktion som ett svårare
räknesätt än addition. 

”Jag upplever att många barn redan i börjar  nästan är rädda för subtraktion. Många av eleverna tror

att det ska vara svårt och tror inte att de kan, därför ropar de direkt på hjälp när det kommer ett

subtraktions tal ”. (Sofia)
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Diskussion
Jag har valt att även dela upp diskussionsavsnittet på samma sätt som resultatdelen och utgå från

mina forskningsfrågor. Anledningen till att jag valt att göra så är att det ska vara lätt för läsaren att

kunna gå tillbaka och se resultatet.

Hur anser lärare att man lär ut subtraktion på bästa sätt?

Lärarna i min undersökning ansåg att eleverna lärde sig subtraktion bäst när man använde sig utav

konkret material. Detta är i linje med vad både Malmer (2002), Mundia (2012) och MacIntosh (2008)

förespråkar.  Man ansåg även att det var viktigt att koppla undervisningen till det som var bekant för

eleverna för att det då blir mer tydligt.  I skolverkets rapport om laborativ matematik  (Skolverket,

2011b) skriver man att med konkretiseringen kan läraren förklara  metoder och begrepp som eleverna

annars skulle ha svårt att förstå genom att konkretiseringen knyts samman med något som är bekant

för eleverna.  De intervjuade lärarna använde sig alla av  någon form av laborativ matematik som till

exempel  mattestationer,  utematematik  och  lekar.  Man  var  också  noga  med  att  försöka  göra

matematiken  intressant  genom att   koppla  den till  det  som intresserar  eleverna som till  exempel

sportresultat.

    Att variera  undervisningen och inte bara räkna i matematikboken var något som alla intervjuade

lärare  tyckte  var  viktigt  och  att  låta  eleverna  möta  matematik  i  olika  sammanhang  och

representationsformer. Till exempel tog Sofia upp hur hon jobbade med räknehändelser,  eleverna fick

då både rita , skriva symbolerna och förklara för varandra. 

      Det  är  också  viktigt  att  påpeka  att  alla  lärare   i  min  undersökning  utgick  mycket  i  från

matematikboken när de planerade subtraktionsundervisningen och tyckte det var ett bra stöd när de

planerade. Men de valde att lyfta ut visa delar som de tyckte behövde förtydligas eller som eleverna

behövde arbeta mer med. En del i undervisningen som alla var överens om var att man behövde lägga

extra mycket tid på talkamrater och tiokamrater. De ansåg att en god förståelse för talkamrater och

tiokamrater är förutsättning för att eleverna skulle kunna lära  subtraktion samt att förstå sambandet

mellan addition och subtraktion.  Larsson (2011) menar att om addition och subtraktion  introduceras

samtidigt blir det lättare för eleverna att upptäcka sambandet mellan räknesätten.  McIntosh (2008)

delar  uppfattningen  om  att  sambandet  bör  tydliggöras  tidigt.  Han  anser  också  att  läraren  bör

uppmuntra eleverna att använda addition för att kontrollera subtraktionerna och man bör också visa

att det kan vara enklare att lösa vissa subtraktioner som t ex 32 – 27 med addition.
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Anser lärarna att eleverna har svårt räkna subtraktion? 

Lärarna  i  min  undersökning  upplevde  att  många  elever  hade  svårt  att  se  sambandet  mellan

subtraktion och addition,  den uppfattningen delas  av till  exempel  Larsson (2011).   Att  elever  har

svårigheter med att variera subtraktionsstrategier och välja den som lämpar sig bäst för att räkna ut

ett tal var något som lärarna också påtalade. Många elever använde  ineffektiva strategier som att

räkna bakåt eller räkna alla. Detta är något som också Johansson (2011) uppmärksammat i sin studie,

han fann att det fanns  elever ända upp i årskurs fyra  som använde sig av dessa ineffektiva strategier.

De intervjuade lärarna  var överens om att  man som lärare behövde hjälpa eleverna att komma bort

från dessa strategier.  Det kunde vara svårt för vissa elever, då de var benägna att hålla fast vid den

första metod de lärt sig. McIntosh (2008) menar att eleverna inte kan räkna snabbt och effektivt när

man använder sig utav räkna neråt metoden. Både Maja och Åsa ansåg att det var väldigt lätt för

eleverna att tappa bort sig när de räknar neråt.  Fuson (1984) har uppmärksammat att många elever

har svårt att räkna neråt på tallinjen, det blir för många steg att hålla reda på.

    De intervjuade lärarna tyckte också att subtraktionsalgoritmer kunde innebära vissa svårigheter,

främst  vid  tiotalsövergångar.   Löfwing  (2008)  skriver  att  de  flesta  elever  behärskar   en

additionsalgoritm  men  har  svårare  för  subtraktionsalgoritm.  Det  är  bland  annat  vid

tiotalsövergångarna som komplikationerna uppstår, vid så kallad växling. Hon menar att det beror på

att det finns olika sätt att utföra växlingen på.  Men både Lina, Maja och Agnes ansåg att uppställning

kunde vara till stor hjälp för elever som tyckte subtraktion var svårt när de hade lärt sig använda

metoden.  Åsa påpekade att eleverna behöver var säkra på positionssystemet och platsvärde, för att

kunna lära sig subtraktionsalgoritmer.  

 Vid  elevers  eventuella  svårigheter  att  räkna  subtraktion,  vad  kan  vara
tänkbara orsaker?   
    Löwing (2008) tar upp att man kan se subtraktion på tre olika sätt: ta bort, komplettera och jämföra.

Samt att  en vanlig missuppfattning bland elever är att subtraktion bara handlar om att ta bort eller

minska, Löwings (2008) uppfattning delades av lärarna i min undersökning.  Lärarna ansåg också att

dessa skilda sätt  att  se subtraktion var  en bidragande faktor till   att  många elever  hade svårt för

subtraktion.  Sofia  ansåg att  många elever  redan från början tyckte  subtraktion  var  svårt.   Att  de

förhand trodde att det skulle vara svårt och därför ropade de på hjälp direkt.  Lina däremot upplevde

att  eleverna inte tyckte det var svårt i början av subtraktionsundervisningen utan att det var något

som kom senare i undervisningen och att de blev förvirrade av att det finns flera olika sätt att se
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subtraktion.  Mundi(2011) menar att en förklaring till att många barn tycker att matematik är svårt är

att man blivit påverkad av någon i sin omgivning med den uppfattningen.
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Avslutning
I detta avslutande kapitel kommer jag presentera den slutsats jag kommit fram till i detta självständiga
arbete. Därefter följer mina förslag vidare till forskning.

Slutsats 

Resultaten  av  min  undersökning  visade  att  lärarna  använder  konkretiserande  material  när  man

undervisar subtraktion för att göra det tydligare för eleverna. Man anser också att det är viktigt att

variera undervisningen och att koppla subtraktionsundervisningen till elevernas vardag. I likhet med

vad forskning visat så ansåg även lärarna som deltagit i min studie att det finns vissa svårigheter för

eleverna att lära  sig räkna subtraktion. Att se sambandet mellan subtraktion och addition var något

som man ansåg att eleverna hade svårigheter med. Lärarna menade att ett bra sätt för eleverna att lära

sig se detta samband var att träna talkamrater och tiokamrater.  Man tycker också att eleverna har

svårt att växla och anpassa strategi  efter vad som passar det subtraktionstal de ska räkna.  Lärarna

menar också att många elever fastnar  i vad lärarna beskrev som ineffektiva strategier som räkna neråt

och räkna alla när de ska räkna subtraktion. Detta är något som Johansson (2011) också uppmärksamt

i sin studie. Några av lärarna i min studie ansåg att elever som hade svårt för att räkna subtraktion

upplevde det lättare när de lärt sig uppställning. Jag vet  inte om det innebär att de här eleverna har

fått en djupare förståelsen för subtraktion eller att de lärt sig en metod som hjälper dem att räkna

subtraktion.  Åsa påpekade hur viktigt det var att eleverna har förståelse för positionssystemet och

plastvärde för att kunna räkna subtraktionsalgoritmer.  Som forskningen visar anser även lärarna i

min studie att eleverna när de räknar subtraktionsalgoritmer ofta får problem vid tiotalsövergångar

när de måste utföra en så kallad växling.

      Orsakerna till elevernas svårigheter att räkna subtraktion ansåg lärarna kunde vara att subtraktion

kan se ses på flera olika sätt.    

     Min slutsats är att lärarna i min undersökning upplever elevernas svårigheter att räkna subtraktion

på ett liknade sätt som forskningen beskriver. Samt att den subtraktionsundervisning de bedriver är i

linje med vad forskningen förespråkar.  
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Förslag till vidare forskning

Johansson (2011)  tog i sin forskning upp att  läroböckerna i matematik ofta innehåller bilder för att

illustrera subtraktion och addition som inbjuder eleverna att använda strategier som att räkna alla

eller att räkna bakåt.  Mitt förslag till vidare forskning är därför att undersöka läromedlens inverkan

på vilka strategier eleverna senare använder sig utav när de räknar subtraktion.  
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