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Sammanfattning  
 

Mitt syfte med denna studie har varit att beskriva och analysera hur elever med svenska som modersmål samt elever med annat 

modersmål än svenska löser subtraktionsuppgifter och formulerar uppgifter utifrån ett givet uttryck. Empirin består av 272 elevers 

svar och utifrån denna bas har en kvalitativ och en kvantitativ studie genomförts där feltyper, metodval och elevens modersmål 

varit viktiga parametrar i analysen. 

 

I den kvalitativa analysen konstaterades att elever beräknar subtraktionsuppgifter på olika sätt och utifrån detta har ett 

flödesschema tagits fram och använts som analysredskap. Elevsvaren sorteras ut i olika nivåer;  

Nivå 1 – Läsligt svar eller inte, Nivå 2 – Inkorrekta svar och feltyper som uppkommer inom räknemetoderna, Nivå 3 – Korrekta 

svar med redovisning eller inte. På nivå 2 identifierades 8 feltyper för lodrät algoritm och 7 feltyper för vågrät algoritm. När 

eleven skall formulera en subtraktionshändelse finns fem olika kategorier; Jämförelse, Ta bort, Utfyllnad, Missledande 

resonemang och Övrigt. 

 

I den kvantitativa analysen redovisas lösningsfrekvens och räknemetod för de respektive uppgiftsgrupper som skapats (grön, blå, 

röda och svarta), där gröna uppgifter anses vara de lättaste och de svarta uppgifterna de svåraste. Den lodräta algoritmen var den 

mest framgångsrika räknemetoden för alla fyra uppgiftsgrupper. Den lodräta räknemetoden var också den mest använda vid de 

gröna och svarta uppgifterna, medan den vågräta räknemetoden var mest använd vid de blå och röda uppgifterna.  

 

Dessutom görs en jämförelse av fördelningen av feltyper mellan olika elevgrupper; elever med svenska som modersmål och 

elever med annat modersmål än svenska. I båda elevgrupper är feltypen Mindre från större mest förekommande, både när det 

gäller vågrät som lodrät algoritm. I elevgruppen elever med svenska som modersmål framträder feltyperna Mindre räknefel och 

Subtraherar delresultat i större utsträckning än hos elever med annat modersmål än svenska. 

 

När elever formulerar egna räknehändelser utifrån en given subtraktionsuppgift används synsättet Ta bort uteslutande som den 

mest förekommande kategorin.  
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Inledning 

Jag har arbetat som lärare i 13 år, huvudsakligen i åren 4-6 men de senaste tre åren i år 7-9. 

Jag är utbildad Ma/No lärare mot åren 4-9 och mitt främsta intresse är 

matematikundervisning. Under mitt första år som lärare lade jag mycket energi och tid på 

frågor som främst rörde min roll som lärare. Detta övergick snart i att jag kände mig bekväm i 

min lärarroll och mitt fokus och intresse förflyttades till mer ämnesdidaktiska frågeställningar. 

Framförallt gäller det frågeställningar som rör matematikundervisningen och elevernas 

förståelse av matematiska begrepp.  

 

Under mina år som lärare har jag under den övervägande delen arbetat i ett bostadsområde 

med en hög andel familjer med annat modersmål än svenska. På den skola jag arbetar talas 

det mer än 19 olika språk och i de klasser jag undervisat i, har mer än hälften av eleverna haft 

ett annat modersmål än svenska. Språkets betydelse vid lärandet av matematik har blivit ett av 

mina intresseområden. Språket som hinder och språket som möjlighet är ständigt närvarande i 

min matematikundervisning idag. I internationella studier kring matematikkunskaper kan man 

se skillnader i framgång mellan elever som har en eller två svenskfödda föräldrar i relation 

elever födda i Sverige med utlandsfödda föräldrar eller utlandsfödda elever (Skolverket 

2012). Ett annat sätt att uttrycka detta kan vara att elever med annat modersmål än svenska 

inte är lika framgångsrika inom skolämnet matematik.   

 

På min arbetsplats har diskussioner kring möjligheter för elever med annat modersmål och 

matematikbedömning ofta handlat om att eleverna har svårt att tolka uppgiften för det är så 

mycket text. Mitt intresse föll på den typ av uppgifter som inte innehåller någon text, utan så 

kallade ”nakna uppgifter”. Kan man då se skillnader i framgång mellan elever med svenska 

som modersmål och elever med annat modersmål än svenska?  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att beskriva och analysera hur elever med svenska som modersmål samt 

elever med annat modersmål än svenska löser subtraktionsuppgifter och formulerar uppgifter 

utifrån ett givet subtraktionsuttryck. Följande frågeställningar skall besvaras: 

 

 Hur hanterar elever i år 4 subtraktionsuppgifter? 

 Vilka olika feltyper förekommer vid lösandet av subtraktionsuppgifter? 

 Hur väljer elever att formulera en på förhand given subtraktionsuppgift i en 

räknehändelse? 

 Hur varierar lösningsfrekvens och räknemetoder för uppgifterna utifrån dess 

komplexitetsnivå? 

 Vilka feltyper förekommer inom respektive elevgrupp; elever med svenska som 

modersmål och elever med annat modersmål än svenska? 

 Vilket synsätt beträffande subtraktion är det mest förekommande när elever formulerar 

en räknehändelse utifrån ett givet subtraktionsuttryck? 

Avgränsningar 

I mitt uppgiftshäfte finns uppgifter som inte är av betydelse för denna studie, därför redovisas 

inte dessa data. Detta gäller uppgift 1 - 3 i uppgiftshäftet (se Bilaga 3). I det empiriska 

materialet finns flera olika språk angivna som modersmål. Jag har valt att gruppera alla, som 

inte angett svenska, inom en och samma grupp som jag benämnt: elever med annat 

modersmål.  

Definition av begrepp 

Räknemetod eller metod använder jag för att beskriva tillvägagångssätt som eleverna gör vid 

beräkningar i subtraktion. Exempel på en räknemetod kan vara att använda sig av talsortsvis 

beräkning, d v s att du subtraherar hundratal för sig, tiotal för sig och ental för sig. Jag har valt 

att benämna elevernas val av räknemetod utifrån utseendet på beräkningen, därav 

beskrivningarna lodrät och vågrät algoritm. 

Feltyper används för att beskriva olika misstag eller felberäkningar som elever gör. Det kan 

vara att subtrahera det mindre talet från det större talet oavsett vilket som är minuend och 

subtrahend. I min studie tas ett antal feltyper för de båda räknemetoderna lodrät och vågrät 

algoritm fram. 



7 

 

Litteraturgenomgång 

Internationella och nationella kartläggningar av elevernas 
kunskaper inom matematik. 

 

Första gången Sverige deltog i en internationell kartläggning av matematikkunskaper var 

1964. I början gjordes separata undersökningar för ämnet matematik respektive ämnen inom 

naturvetenskap, men sedan 1995 har dessa två ämnesområden sammanslagits i en större 

internationell kartläggning av elevers kunskaper inom matematik och naturvetenskap. Med 

fyra års intervaller genomförs TiMSS (Trends in International Mathematics and Science 

Study). Sverige är ett av de ca 50 länder som deltar och Sverige har deltagit sedan 1995 i 

studien för elever i år 8 och sedan 2007 i studien för elever i år 4.  

 

I rapporten för TiMSS 2011 (Skolverket 2012) kan man utläsa att svenska elever i år 4 och år 

8 generellt har sämre resultat i matematik än övriga OECD-länder. Elever i år 4 är kvar på den 

nivå som presenterades i 2007 års TiMSS-rapport, medan elevers resultat i skolår 8 försämrats 

sedan mätningen 2007. Egentligen har resultatet ständig försämrats, men framförallt under det 

senaste decenniet då Sverige är ett av de få länder som uppvisar en negativ trend. 

Svårigheterna för elever i år 4 är tydligast inom Taluppfattning och aritmetik samt 

Geometriska figurer och mått. Svårigheter inom området Taluppfattning och aritmetik 

kvarstår alltså sedan den tidigare undersökningen 2007. I TiMSS definieras tre kognitiva 

nivåer för området matematik; veta, tillämpa och resonera. Inom kategorin Veta finner vi 

kunskaper om att utföra aritmetiska procedurer. Att kunna använda lämplig metod vid 

lösandet av rutinuppgifter beskrivs under tillämpa. Den kognitiva nivå som Sveriges elever i 

år 4 presterar sämst inom är veta. Därefter följer tillämpa och sist resonera. En annan 

internationell studie är PISA där det rapporteras om OECD-länders 15-åringars kunskaper i 

matematik, läsförståelse och naturvetenskap. I den senaste rapporten PISA 2012 (Skolverket 

2013b) är matematik huvudområdet. Matematiken innefattas av fyra olika områden där 

Kvantitet är ett av dem och däri ingår taluppfattning, mönster och aritmetik. I PISA används 

en nivåindelning i skala 1-6 som mäter elevens prestationer. Nivå två beskrivs som en basnivå 

för matematiskt kunnande. Elever på nivå 5 eller över har ett mer avancerat matematiskt 

kunnande. Generellt för matematikämnet är att i jämförelse med OECD snittet har Sverige en 

högre andel elever som inte når nivå 2 dessutom har Sverige en lägre andel elever i jämförelse 

med OECD snittet som når nivå 5 och högre. Ser man till resultat efter medelvärde har 
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Sverige 25 av OECD 34 medlemsländer framför sig i statistiken. Utifrån delområdet Kvantitet 

ligger svenska 15-åringars resultat under OECD genomsnittet och det är fyra länder som har 

signifikant sämre resultat än Sverige inom det delområdet. Svenska 15-åringars 

matematikresultat har i de senaste tre PISA rapporterna kontinuerligt försämrats. 

 

Vid 2012 års nationella prov i år 3 var det delprovet kring skriftliga räknemetoder som hade 

den lägsta procenten elever som nådde kravnivån. Det var 85 % av eleverna som nådde 

godkänt resultat (Skolverket 2013a). Svårigheter att hantera skriftliga räknemetoder lyftes 

också fram vid ämnesprovet 2011 för samma åldersgrupp. Jag har valt, i min studie, att belysa 

elevers räknemetoder kring subtraktion. 

Skolmatematik 

Matematik anses vara ett viktigt ämne i skolan. Matematik är ett statusfyllt ämne med 

traditioner många hundra år bakåt i tiden. Det finns flera anledningar till att matematik finns i 

skolans kursplan. Bland annat har matematiken en viktig och stark plats i vårt samhälle 

(Engvall 2013) där individens behov av matematiska kunskaper styrt denna utveckling över 

tid. Vad skolans matematikundervisning handlar om är styrt av de politiska beslut som tas i 

riksdag och regering. 

Läroplaner i ämnet matematik och räkning 

Vid folkskolans införande 1842 var matematiken omnämnd såsom att eleverna skulle ha 

inhämtat nödvändiga kunskaper inom ”de fyra räknesätten i hela tal” (Unenge 1999). Det var 

då, i den första läroplanen, det betonades om elevers studier i läsning och räkning. 1878 kom 

en normalplan där matematiken nämndes som räkning och där också en viss nyttoaspekt 

belystes (Malmer 2002). 1962 infördes en obligatorisk nioårig grundskola i Sverige och dess 

läroplan går under benämningen Lgr 62 (Unenge 1999). Avsnittet om matematik är mycket 

omfattande och består både av innehållsanvisningar och metodiska tips indelade årskursvis. 

Unenge menar att mycket av de problem som grundskolan uppvisar i sin 

matematikundervisning på senare år har sin grund i denna läroplan då den befäste 

matematiken i realskolan som till största del syftade till att vara en grund för fortsatta studier. 

Lgr 69 kom endast sju år efter den första läroplanen och det som är mest omtalat är införandet 

av mängdläran. Överhuvudtaget infördes matematiskt stoff som ansågs vara avancerat 

innehåll för den obligatoriska skolan. Matematiken i Lgr 69 var uppdelat i olika 

innehållsmoment och dessa var i sin tur indelade i årskurser. 
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När Lgr 80 sedan presenterades försvann mängdläran. Formuleringarna för matematikens roll 

i skolan delas tydligt upp i en matematisk, logisk del och en språklig, episk del (Malmer 

2002). I lgr 80 framställdes huvudmoment i matematikundervisningen som inte var 

årskursvisa utan stadievisa. Det tydligaste i matematiken i Lgr 80 var den starka kopplingen 

till problemlösning och elevernas förmåga att lösa vardagsproblem. Detta tolkar Unenge som 

ett steg bort från den tidigare kopplingen av matematik i skolan som grund för vidare studier. 

Kursplanen, lgr 80, försökte också konkretisera basfärdigheter och det fastställdes nödvändiga 

kunskaper och önskvärda kunskaper för varje stadium.  

 

1994 kom så Lpo 94 som präglas av målstyrning där man talar om matematik som ett redskap 

för det logiska tänkandet. De tekniska hjälpmedlen får också en tydligare roll i denna 

läroplan. Malmer (2002) ser en förskjutning från de kvantitativa kunskaperna till de mer 

kvalitativa kunskaperna. LpO 94 innehåller dels beskrivningar om strävansmål för ämnet samt 

beskrivningar av uppnåendemål i år 5 och i år 9 som formulerar vilka kunskaper eleverna 

skall ha vid slutet av dessa läsår. En stor skillnad från de tidigare läroplanerna är att Lpo 94 

inte innehåller några metodiska anvisningar, detta för att lärarna själva skulle formulera vägen 

mot målen som var uppsatta (Unenge 1999). I kursplanen (Skolverket 2008a) för matematik 

är kraven för årskurs 5 formulerade i uppnåendemål, bland annat dessa mål för vad eleven 

skall kunna i slutet av årskurs fem: 

 

- förstå och kunna använda addition, subtraktion, multiplikation och division samt kunna 

upptäcka talmönster och benämna obekanta tal i enkla former 

- kunna räkna med naturliga tal – i huvudet, med hjälp av skriftliga räknemetoder och med 

miniräknare. 

 

Den nu gällande läroplanen, Lgr 11, är uppbyggd i tre delar (Skolverket 2011). Dessa tre delar 

är: Skolans värdegrund och uppdrag, Övergripande mål och riktlinjer samt Kursplaner. 

Kursplanerna för varje skolämne innehåller såväl förmågor att utveckla, centralt innehåll och 

kunskapskrav. För ämnet matematik är förmågorna formulerade i fem punkter: 

 Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och 

metoder. 

 Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. 

 Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa 

rutinuppgifter. 
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 Föra och följa matematiska resonemang 

 Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra 

för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. 

 

I ämnets syfte går att läsa  

Genom undervisningen skall eleverna ges förutsättningar att utveckla 

förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras 

användbarhet. 

I det centrala innehållet 4-6 går att läsa följande om skriftliga räknemetoder 

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform 

vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga 

räknemetoder och miniräknare. Metodernas användning i olika situationer. 

 

I min studie efterfrågar jag skriftliga räknemetoder för beräkningar av subtraktioner med 

naturliga tal samt elevers egen formulering av en given subtraktionsuppgift. 

Huvudräkning eller algoritmräkning 

Det finns i de senaste läroplanerna, Lpo 94 och Lgr 11, inte någon styrning kring vilken 

skriftlig räknemetod eleverna skall använda (Engvall 2013). I Lgr 80 var till exempel 

algoritmen föreskriven som modell i undervisningen. Den kunskapssyn som förespråkas 

under de senaste decennierna, och som reflekteras i Lgr 11, uppmanar snarare till alternativa 

metoder. 

En historisk tillbakablick kring subtraktionsmetoder 
Under folkskoleeran fanns det debattörer som belyste sina tankar kring matematiken och dess 

förändring. Anna Kruse (2010) framhöll vikten av att göra matematiken åskådlig, det vill säga 

att den skall framstå som självklar och uppenbar för den lärande. I sin bok 

Åskådningsmatematik riktar hon sig till lärare och ger metodiska anvisningar för hur de första 

fyra åren av folkskolans matematikundervisning kan utformas. Detta gör hon i berättande 

form och i syfte att låta lärarna själva utforma sin egen praktik och göra anpassningar utifrån 

vilken elevgrupp som står inför dem. Kruse har ett avsnitt i sin bok som behandlar skriftlig 

subtraktion där hon lär ut uppställning med laborativt material, så kallade räknelappar i form 

av tiobuntar och lösa lappar. Vid växlingar löser hon upp tiobuntarna till tio stycken lösa 

lappar för att illustrera växling eller lån. Hon kommenterar sitt förfarande såsom 
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”Det bästa sättet att visa hur en sak går till är att göra den, inte att tala om hur den görs” 

(sid 137) 

Under tidigt 70-tal utarbetades ett diagnosmaterial fram för att kartlägga elevers kunskaper 

inom aritmetik (Kilborn 1979). Arbetet genomfördes inom projektet PUMP (Processanalyser 

av Undervisning i Matematik/Psykolingvistik) och syftet vara att använda diagnoserna för att 

ta reda på elevernas förkunskaper och att man därefter skulle kunna individualisera 

undervisningen i aritmetik. Innan materialet togs fram gjordes analyser av hur addition, 

subtraktion, division och multiplikation är uppbyggda samt hur elever sannolikt tänker vid 

beräkningar. Efter detta byggdes ett tvådimensionellt schema, eller matris, upp. Matrisen för 

subtraktion ser ut så här: 

 

 

Figur 1. PUMP-projektet, sid 117 (Kilborn 1979).  
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Dessa matriser användes som en slutgiltig utprovning i Värnamo 1975. 1000 elever i 

årskurserna 2-6 deltog. Utifrån dessa data konstaterades följande kunskapsmönster för 

färdigheter i subtraktion. 

 Vid subtraktioner utan växlingar (lån) gör ca 15 % av eleverna fel på var fjärde 

uppgift. 

 Vid subtraktioner med en växling gör 25 – 30 % av eleverna fel på var fjärde uppgift 

 Vid subtraktioner med fler växlingar gör 35 – 40 % av eleverna fel på var fjärde 

uppgift.  

 

Detta gäller såväl 2 som 3-siffriga subtraktioner och för elever i år 4-6. Detta härrörde man till 

två huvudproblem: Svårigheter med grunderna i den lodräta subtraktionsalgoritmen samt 

brister i subtraktionstabeller.  

 

I ett nära samarbete med sina elever under ett 20 tal år utvecklade Rockström (2000) en metod 

som kallas skriftlig huvudräkning. Huvudtanken med denna är att man skriver ned sina 

huvudräkningstankar i ett så kallat mellanled som sedan förenklar uträkningen. Metoden skall 

ses som ett alternativ till den lodräta algoritmen. För subtraktion finns det ett antal 

grundläggande metoder; skriva varje talsort för sig, öka varje term med samma tal och 

utfyllnad. Dessa går att använda oavsett om det handlar om heltal, decimaltal eller bråk. En 

sak som skiljer vågrät algoritm från lodrät algoritm är att man börja med den största talsorten, 

vid den lodräta algoritmen börjar du med entalen. Rockström anser att den lodräta 

algoritmberäkningen hindrar eleverna från att utveckla en ökad talförståelse och ett 

självständigt logiskt och kreativt tänkande.  

 

Kilborn (1997) skriver att det förekommer en uppsjö av olika subtraktionsalgoritmer. 

Författaren menar att det finns en mängd olika ”dialekter” och att en del är att föredra framför 

andra. Själva poängen med en algoritm är att man skall avlasta sitt arbetsminne under 

uträkningens gång, därför gör man ett antal minnesanteckningar. Kilborn beskriver att antal 

vanliga metoder; lånemetoden, utfyllnadsmetoden och likatilläggsmetoden. Dessutom 

beskriver han metoden subtraktion från vänster som den troligt ursprungliga algoritmen. Här 

början man räkna från vänster i en uppställning och gör korrigeringar i sina 

minnesanteckningar vartefter man behöver låna. Allt arbete med algoritmer förutsätter en god 



13 

 

tabellkunskap samt att eleverna är medvetna om att det finns ett antal sätt att lösa uppgiften. 

Kilborn talar om att det är viktigt att skilja mellan problemets natur och beräkningstekniken. 

 

Bentley & Bentley (2011) uttrycker att det finns en förvirring kring begreppsanvändning. De 

ser att huvudräkningsstrategier och skriftlig beräkning blandas ihop. De anser att alla metoder 

som är skriftliga är en algoritm. Skriftlig huvudräkning är således, enligt deras definition, en 

algoritm.   

Subtraktion 

Subtraktion har flera olika ansikten eller kan ses utifrån flera olika synsätt. Fuson (1984) 

beskriver att subtraktion inte bara är att ta bort utan subtraktion kan vara svaret för fyra olika 

verkliga händelser. Dessa är comparision; separate or take away; joined missing addend och 

Combine missing addend. Dessa exempel illustrerar skillnaderna (Egen översättning): 

Comparision (Jämförelse): Susan har 8 kakor. Hennes vän Dan har 3 kakor. Hur många fler 

kakor har Susan än Dan? 

Separate or take away (Avskilja eller ta bort): Mary har 8 kakor. Hon ger 3 kakor till sin vän 

Scott. Hur många kakor har hon kvar? 

Join missing addend (Sätta samman saknad term): Dan har 3 kakor. Hur många fler kakor 

måste han få för att ha 8 kakor? 

Combine missing addend (Kombinera saknad term): Greg har 3 russinskakor icg några 

havrekakor. Han har 8 kakor sammanlagt. Hur många havrekakor har han? 

 

Löwing (2008) talar om subtraktion som tre olika räknemetoder. Dessa är Ta bort, 

Komplettera och Jämföra. Löwing påpekar vikten av att belysa alla dessa aspekter av 

subtraktion för eleverna, samtidigt som det är viktigt att påpeka att differensen blir densamma 

oavsett vilket synsätt på subtraktion man har. Till dessa olika synsätt på subtraktion kan 

eleven sedan välja och utveckla olika räknemetoder. 

Enligt Löwing (2008) kan metoderna kortfattat beskrivas så här: 

 Ta bort – det finns två gällande utföranden inom denna metod. Den första handlar om 

att man räknar bakåt i steg till man når återstoden. Subtraktionen 7 – 5 = 2 kan alltså 

beskrivas som att man från 7 räknar bakåt 5 steg och då kommer man till återstoden 2. 

En utveckling av detta kan ske så länge utföraren har kunskap kring tals uppdelning. 

Då jämförs subtraktionen 14 – 8 = 6 med additionen 6 + 8 = 14. Skillnaden är att man 
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istället för att räkna ner till återstoden kan räkna ner till delen. De två utföranden inom 

metoden Ta bort kallas nedräkning till återstoden eller nedräkning till delen. 

 Komplettera – denna metod utgår från sambandet mellan subtraktion och addition, det 

vill säga de är varandras inverser. Man utgår från delen och räknar upp eller 

kompletterar. Vid subtraktionen 27-22 utgår man från 22 och kompletterar med 5 för 

att nå 27. 

 Jämföra – metoden har likheter med att jämföra till exempel två längder. Man lägger 

de bredvid varandra och jämför mängderna. Vilka delar ingår i det ena talet och inte 

det andra. 52 – 32 kan identifieras som att 2 tiotal saknas i det ena talet. 

 

Johansson (1985) beskriver dessa tre metoder med Ta bort, lägga till eller jämföra. Ta bort 

och Jämföra är identiska med Löwings (2008) benämning. Den tredje metoden har olika namn 

men beskrivningen av den är gemensam.  

Räknemetoder för subtraktion 

Det finns många nationella och internationella forskare / forskargrupper som benämnt olika 

räknemetoder för subtraktion. De internationella studiernas namn på metoderna har i denna 

översikt kompletterats med en egen fri översättning till svenska.  

Bentley & Bentley (2011) identifierar sju olika räknemetoder som förekommer i svenska 

läromedel. Metoderna gäller i vissa fall både för addition och subtraktion, men jag redovisar 

exempel utifrån subtraktion då det är intressant för min undersökning. De är 

  

Stegvis beräkning: syftar till att se differensen mellan termerna. 

       4                10              7 

Ex 37 – 16 = [16 ---> 20; 20 --->30;30 ---->37; 4 + 10 + 7] = 21 

 

Kompensationsberäkning: syftar till att förändra beräkningen så att den blir lättare att utföra. 

Omgruppering är en närbesläktad strategi. Denna används för att förklara den lodräta 

algoritmen för subtraktion. 

Ex 51 – 49 = 40 + 11 – 40 – 9 = 40 – 40 + 11 – 9 = 2 

Transformationsberäkning: syftar även den till att förenkla beräkningen till en mer 

lätthanterlig sådan.  

 Ex 64 – 27 = [64 – 4 – (27 – 4) = 60 – 20 – (23 - 20) = 40 – 3] = 37 

Talsortvis beräkning (2 ver): Den talsortsvisa beräkningen bygger på att man genomför 

subtraktioner för varje talsort för sig. Först subtraheras tiotal för sig och sedan subtraheras 
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ental för sig. De olika versionerna för talsortsvis beräkning kan upplevas svårare att hålla isär 

då version 1 skall användas vid additioner och subtraktioner utan växlingar och version 2 

skall användas vid subtraktioner med växling.  

 Ex (version 1) 37 – 16 = [30 – 10 = 20; 7 – 6 = 1; 20 + 1] = 21 

 Ex (version 2) 64 – 27 = [60 – 20 =40; 4 – 7 = -3; 40 – 3] = 37 

Mixad beräkning: påminner om talsortsvis beräkning och kompensationsberäkning. 

 Ex 64 -27 = [60 – 20= 40; 40 – 7 = 33; 33 + 4] = 37 

 

Bentley & Bentley (2011) ser en koppling mellan en outvecklad talfakta och inkorrekta 

resultat vid räknemetoderna. Författarna konstaterar att det råder ett interaktivt förhållande 

mellan förmågan att behärska talfakta och kunna göra korrekta beräkningar. 

 

Vid beräkningar av subtraktioner med tvåsiffriga tal har en enighet nåtts inom forskarvärlden, 

både nationellt och internationellt kring fyra olika beräkningsmodeller (Engvall 2013). Dessa 

har benämnt med en svensk vokabulär såsom: 

1. Talsortsvisa beräkningar 

2. Stegvisa beräkningar 

3. Kompensationsberäkningar  

4. Uppräkning  

 

De olika beräkningsmodellerna beskrivs i följande exempel (Engström, Engvall & 

Samuelsson 2007) utifrån uppgiften 62 – 28: 

1. Talsortsvis beräkning;  

60 – 20 = 40, 2 – 8 (”det går inte att ta bort åtta från två, du har fortfarande sex att ta 

bort”), 40 – 6 = 34. 

2. Stegvis beräkningar; 

62 – 20 = 42, 42 – 8 = 40 – 6 = 34. 

3. Kompensationsberäkning; 

62 – 30= 32, 32 + 2 = 34 

4. Uppräkning; (eget exempel, men som följer samma strategi) 

2 + 30 + 2 = 34 (”adderar 2 till tjugoåtta så det blir trettio adderar ytterligare trettio så 

det blir sextio och sedan adderar ytterligare två så det blir sextiotvå”) 
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Carpenter et al. (1998) har i en longitudinell studie undersökt elevers val av räknemetoder för 

additions- och subtraktionsuppgifter. Studien genomfördes i de tidigare skolåren och 

beräkningarna delades upp i Standard Algorithms (Lodrät algoritm eller uppställning) och 

Invented strategies (Påhittade räknestrategier). Inom Invented strategies för subtraktion 

beskrevs tre huvudsakliga inriktningar; Sequental (Sekventiell), Combining units seperatly 

(Kombinera enheter separat) och Compensating (Kompensation). Den lodräta algoritmen har, 

som författarna beskriver, utvecklats under århundraden för att vara en effektiv och noggrann 

metod medan den vågräta algoritmen härleds utifrån talens värde snarare än deras position i 

kolumner. Självklart kunde man se att lodräta algoritmen sällan förekom innan eleverna hade 

mött den i undervisningen. Senare i studien var den lodräta algoritmen det mest 

förekommande valet för både subtraktion och addition. Det fanns en väsentlig skillnad i 

användningen av Invented strategies i slutet av studien. Procentuellt används den typen av 

metod i lägre utsträckning inom subtraktionsuppgifter (68 %) än inom additionsuppgifter (88 

%). De konstaterade också att misstag inom subtraktionsberäkningar var mer förekommande 

än misstag inom additionsberäkningar och framförallt förekom de under en längre period.  

 

Selter (2001) utgår i sin undersökning av tyska skolelevers hantering av addition och 

subtraktionsuppgifter upp till 1000 från tre olika metoder vid hanterandet av 

subtraktionsuppgifter; Written standard (Lodrät algoritm), Written informal (Vågrät algoritm) 

och Mental Arithmetic (Utan anteckningar). Selters syfte var att studera  

(1) hur stor framgång eleverna hade när de löste additions och subtraktionsuppgifter  

(2) vilken metod eleverna använde samt  

(3) frekvensen av användning av strategier.  

Han genomförde tre olika insamlingar av data för att över tid kunna se förändringar inom sina 

tre syftesformuleringar, samtidigt som en viss riktad undervisning genomfördes i klasserna. 

De strategier han utgår från vid beräkningar med subtraktion, exemplifieras med uppgiften 

701-698 (Egen översättning). 

 Stepwise (Stegvis beräkning); 701 – 600; -90; -8 

Hundreds, tens, units (htu) (Talsortsvis beräkning); 700 – 600; 0 -90; 1 – 8; 100 

– 90; -7 

 Htu and stepwise (Talsortsvis och stegvis beräkning); 700 – 600; +1; -90; -8 

Auxilary task (Stöduppgift); 701-700; +2 

Simplifying (Förenkling); 700-697 

Adding up (Lägga till); 701-698 -> 698 + …. = 701 
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Auxillary task förklaras närmare såsom en metod där en liknande uppgift skapas, som är 

lättare och hantera, föra att sedan göra en kompensation så korrekt resultat uppnås. 

Simplifying genomförs genom att förenkla den ursprungliga uppgiften utan att förändra 

differensen, men beräkningen kan genomföras på ett enklare sätt. Oftast över jämna hundratal 

eller tiotal. Adding up handlar om att inte bara se subtraktion som att ta bort utan även lägga 

till. Denna metod är just lämpad när minuend och subtrahend är nära varandra.  

 

Sammanfattningsvis finns det flera sätt att beskriva subtraktionsmetoder och i genomgången 

ses många likheter mellan de olika benämningarna. Till exempel använder både Bentley & 

Bentley (2011) och Engström m fl (2007) benämningen stegvis beräkning och 

kompensationsberäkning. En utgångspunkt i att förstå innebörden av dessa olika benämningar 

är att utgå från de olika forskarnas beskrivningar, vissa benämningar är lika men har skilda 

beskrivningar av vad de innebär. Genom jämförelser mellan de olika författarna hittar man 

likheter, men också skillnader. Vissa forskargrupper skiljer på algoritmräkning och annan 

matematisk beräkning, medan andra ser båda som jämförbara räknemetoder. Dessutom kan 

benämningen Stegvis beräkning innehålla ett antal underkategorier där en viss särskiljning är 

av intresse.  

Svårigheter med subtraktion 

Subtraktion anses vara en av de svårare räkneoperationerna, såväl inom Sverige (Skolverket 

2007, 2008b) som i övriga världen (Fuson 1992; Selter 2001, Carpenter et al. 1998). 

Svårigheterna upplevs framförallt när subtraktionsuppgiften kräver en växling i algoritmen 

eller regrouping (omgruppering) (Jordan & Hanich 2000, Löwing 2008, Selter 2001). Fuson 

et al (1997) talar om olika innehåll för dessa svårigheter, bland annat har betydelsen av 

subtraktion en påverkan. Hur man i undervisningssituationen pratar om subtraktion kan ha 

betydelse för hur elever utvecklar sin kunskap kring subtraktionsmetoder bland annat om 

betydelsen av subtraktion bara är att ta bort. Vid nationella proven i matematik år 2009 fick 

eleverna skriva en subtraktionsberättelse utifrån ett givet uttryck. Enligt Alm (2010) löser 86 

% av eleverna en sådan uppgift på ett tillfredställande sätt och av dessa använder 71 % en 

beskrivning av karaktären ”minskning”. Eleverna väljer minskning även om talen i uppgiften 

lockar till annat tänkande, till exempel utfyllnad. En annan svårighet kan ha sitt ursprung i 

felaktiga applikationer av additionsmetoder på subtraktion. Alm konstaterar att kunskap om 

olika synsätt på subtraktion ökar elevernas möjlighet till framgång i att lösa 

subtraktionsuppgifter. När det behövs genomföras en växling vid subtraktioner var det mest 
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vanligt att eleverna subtraherade det mindre talet från det större, oavsett vilken position de 

hade (Jordan & Hanich 2000; Fuson 1990). Nollor i det övre talet, vid uppställning, är bevisat 

också problematiskt (Fuson 1990, Brown & Burton 1978). Ett av problemen är att det finns 

mängder med olika räknemetoder för skriftlig huvudräkning i läromedel (Bentley 2012) och 

framförallt att det är svårt att identifiera i vilka sammanhang de olika metoderna skall 

användas. Även Löwing (2008) belyser just att en av svårigheterna är att det finns så många 

metoder man kan genomföra växlingen på vilket kan skapa förvirring i valet av metod. 

Feltyper 

Jordan & Hanich (2000) har definierat ett antal olika feltyper som eleverna gjorde vid 

skriftliga beräkningar i deras studie, där elever med någon form av inlärningssvårighet deltog, 

utifrån uppgifter i både additioner och subtraktioner med två- och tresiffriga tal. De 

klassificerade dessa typer av felaktigheter och använde sig av följande benämningar;  

Wrong operation (Fel räkneoperation)– eleven använder sig konsekvent av fel 

räkneoperation, adderar istället för att subtrahera. 

Minor miscalculation (Mindre räknefel)– eleven gör ett beräkningsfel kopplat till 

tabellkunskaper. 

Subracting the smaller number from the larger number (Subtraherar det mindre talet från det 

större) – eleven subtraherar konsekvent de mindre talet från det större, oavsett av dess 

position. 

Regrouping error (Omgrupperingsfel) – eleven gör procedurella fel vid lån. 

Poor reasoning (Dåligt resonemang)– eleven gav svar som var ologiska och långt ifrån det 

korrekta svaret. 

Failure to regroup and multiple errors (Omgrupperingsfel och multipla fel) – eleven 

genomförde aldrig några lån samt gjorde flertalet fel utan något synligt mönster. 

 

Fuson (1990) har beskrivit olika feltyper som görs vid subtraktioner med flersiffriga tal där 

man har en utgångspunkt att ett flersiffrigt tal är sammansatt som flera ental efter varandra, 

CSD (concatenated single digit – numbers). Eleven saknar en förståelse för positionssystemet 

och ser siffrorna utifrån lika värde. De feltyper som då uppstår vid subtraktionsberäkningar 

har Fuson benämnt och beskrivit såsom följande exempel:  
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1. Smaller from larger (Mindre från större)  

 

2. Top smaller, write zero (Övre talet mindre – skriv noll) 

 

 

 

3. Borrow unit difference (Låna bara tillräckligt) 

 

 

 

4. Always borrow left (Låna alltid från kolumn längst till vänster) 

 

 

 

5. One borrow to multiple places (Ett lån till flertal platser) 

 

 

 

6. Multiple incorrect borrows across zero (Flertalet felaktiga lån över nollor) 

 

 

 

 

7. Reuse digit if uneven (använd siffran igen om det är ojämnt antal siffror i 

subtrahenden1) 

 

 

 

 

                                                 
1 I en subtraktion benämns den första ingående termen som minuend och den andra ingående termen som 

subtrahend, jmf Minuend – subtrahend = Differens 
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Flertalet av dessa benämningar som redovisats överensstämmer väl med den undersökning 

som Brown and Burton (1978) publicerat. De lyfter fram ett diagnostiseringsverktyg som 

skall användas för att analysera elevers missuppfattningar och syftet att belysa varför eleverna 

gör misstaget och inte bara att de gör misstag. De har ett underlag av 20 000 uppgifter från 

1 300 elever. Författarna tar fram olika nätverk, beskrivna som modeller för att visa på de 

färdigheter som behövs för olika beräkningar, såväl addition som subtraktion. Detta 

kompletterar de med att lista ett antal feltyper, eller bugs, som kan uppstå i detta nätverk. I sin 

rapport presenterar de också en pedagogisk träningsmodell, BUGGY, där både lärare och 

elever skall kunna träna sig i att identifiera vilka feltyper eleverna gör genom att se på ett 

antal lösningar på olika subtraktionsproblem där fel beroende på någon bug begås. De mest 

förekommande feltyperna i Brown & Burtons undersökning var 

Borrow/from/zero (Låna från noll); Detta misstag innebär att när det finns en nolla i 

minuenden beräknar eleven detta som en nia, men de lånar inte från kolumnen till vänster. 

Exempelvis 103 – 45 = 158. 

Smaller/from/larger (Mindre från större); eleven subtraherar alltid det mindre från det större 

oavsett vilken placering talen har. Exempelvis 253 - 118 = 145 

 

Young och O´Shea (1981) har också tittat på feltyper vid elevers subtraktionsberäkningar. 

Deras studie baseras på 1 500 subtraktionsproblem som 10 åringar besvarat. Young och 

O´Shea redovisar ett alternativt sätt att analysera feltyperna än vad Brown och Burton gjort, 

eftersom de ansåg att vissa av Brown och Burtons bugs var mycket snarlika. Young och 

O´Shea använder sig i sin studie av PS, vilket förklaras som ett produktionssystem. Detta 

system är uppbyggt av en samling regler som bygger på ett antal förutsättningar som 

genererar en handling. Den stora skillnaden i de olika varianterna att analysera feltyperna vid 

subtraktion är att Brown och Burton anser att felen bygger på felaktiga metoder i förmågan att 

utföra subtraktionsberäkningar medan Young och O´Sheas studie fokuserar mer på att 

eleverna aldrig lärt sig helheten i subtraktionsalgoritmen eller att de har glömt delar av den.  

 

Brown och Van Lehn (1982) presenterar en uppföljning i Repair Theory. Undersökningen 

bygger på tusentals elevers svar och är mycket omfattande. När elever stöter på problem i en 

uppgift skapar denne metoder för att komma runt problemet, dessa kallas Repairs. Vissa av 

dessa metoder genererar korrekta beräkningar medan andra genererar inkorrekta beräkningar, 

så kallade bugs. Bugs beskrivs som systematiska, medvetna val som reflekterar 

missuppfattningar om färdigheten att subtrahera.  
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I analysen av 2007 års TiMSS undersökning kunde Bentley (Skolverket 2008b) utläsa att de 

feltyper eleverna gjorde vid aritmetiska beräkningar sällan var slumpmässiga, utan de byggde 

på en felaktig uppfattning kring hur man använder beräkningsprocedurer. Eleverna använde 

en beräkningsprocedur men i ett felaktigt sammanhang. Detta resulterar då i inkorrekta 

lösningar. Bentley kunde också se att de elever som löser subtraktionsuppgifter med växlingar 

med hjälp av den lodräta algoritmen är mer framgångsrika än de elever som använde sig av 

vågrät algoritm. Å andra sidan ser Carpenter et al. (1998) att elever som använder sig av 

Invented strategies gör färre systematiska fel än de elever som använder sig av lodrät 

algoritm. 

A. McIntosh (2009) beskriver att inom området tal och räkning finns ”kritiska punkter” han 

menar vidare att alla elever någon gång möter svårigheter i sin matematikinlärning. En del 

svårigheter klaras lätt av men många av dessa svårigheter är resultat av dålig 

begreppsförståelse. McIntosh säger att dessa fel sällan är slumpmässiga utan även han tolkar 

dessa fel som en felaktig användning av sina kunskaper i just den situationen. När det gäller 

subtraktionsberäkningar beskriver McIntosh dessa missuppfattningar i elevernas beräkningar: 

 Blandar ihop regler för addition och subtraktion 

 Ställer upp så positionerna hamnar fel. 

 Subtraherar det minsta från det största under alla omständigheter. 

 Märker inte när de kommer fram till orimliga svar. 

Räknehändelser 

Genom att låta elever skriva räknehändelser kan de visa sin förståelse för subtraktion samt gå 

från matematiskt språk till ett mer vardagligt språk (Pettersson, u å). Matematikens språk är 

uppbyggd utifrån tre olika ordförråd; utifrån vardagsspråk, matematiskt språk samt en 

kombination av dessa. Ord som tillhör vardagsspråket kan till exempel vara fler, färre eller 

under. Ord som istället tillhör de matematiska språket kan vara kvot eller täljare. Vissa ord 

förekommer i båda ordförråden men har olika betydelser, till exempel volym eller bråk. 

Räknehändelser kan presenteras med olika typer av språkbruk. Malmer (2002) menar att 

uttrycksformerna varierar, dels utifrån uppgiftens innehåll men också elevens tillgång till 

redskap. Det finns flera beskrivningar som genererar en subtraktionsuppgift men språket 

varieras. Malmer beskriver hur subtraktion kan delas in i olika typer av berättande. Den 

dynamiska subtraktionen består av minskning eller ökning, medan den statiska subtraktionen 

består av jämförelse. Jordan & Hanich (2000) presenterar dessa variationer i språklig 
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användning vid räkneberättelser såsom (a) change (Förändring), (b) equalize (Lika), (c) 

combine (Kombinera) och (d) compare (Jämföra). De första två första kategorierna innehåller 

en handling, action, medan de två senare är mer statiska; static. Den första (a) beskriver en 

förändring från en ursprunglig mängd, antingen en ökning eller en minskning. I det andra 

fallet (b) finns två kvantiteter, varav den ena förändras så att den blir lika med den andra. I 

tredje fallet (c) finns två kvantiteter som inte förändras som måste kombineras för ett resultat 

och i sista fallet (d) behövs en jämförelse göras mellan två kvantiteter för att fastställa 

skillnaden mellan dessa.  
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Lära på sitt andraspråk 

Språkutveckling 

En av de enskilt mest avgörande faktorerna för en elevs språkutveckling inom sitt andraspråk 

är att det sker även en undervisning på förstaspråket. Faktum är att man förstår och lär bäst på 

sitt modersmål men man måste utveckla ett andraspråk så fort som möjligt så att det kan 

användas för lärarande inom ämnet i framtiden (Hyltenstam 2007, Axelsson 2004). 

 

Cummings (2000) pratar om olika språkliga register; BICS och CALP. Dessa uttryck 

använder han för att särskilja den mer vardagsnära språkbruk till skillnad från skolans mer 

kunskapsrelaterade språkbruk. Enligt både Cummings (2000) och Collier (1987) lär sig 

andraspråkselever ett vardagsspråk relativt snabbt (2-3år) medan det tar 5-7 år att lära sig ett 

kontextreducerat språk såsom en infödd elev hanterar språket. Detta är en uppskattad 

tidsaspekt utifrån empiriska data från lästest och skolresultat. För att gynna inlärning för 

elever med annat modersmål än svenska förespråkas ett språkutvecklande arbetssätt, där 

språket ständigt sätts i fokus, inom alla skolans ämnen (Gibbons 2010, Löthagen, 

Lundenmark & Modigh 2008, Norén 2007). Eftersom andraspråkselever har en dubbel 

uppgift, dels ska de lära sig ämnet men också språket, är det viktigt att alla lärare, oavsett 

undervisningsämne, har insikt i ämnets och lärandets språkliga dimensioner (Vetenskapsrådet 

2012). Förutsättningar att nå en högre kunskapsutveckling inom ett ämne förutsätter en 

således en ämnesanknuten, parallell, språkutveckling (Myndigheten för skolutveckling 2008). 

Elever med annat modersmål än svenska och måluppfyllelse i matematik 

Statistiskt sett är elever med annat modersmål än svenska överrepresenterade bland elever 

som inte når målen i grundskolan. Givetvis gäller inte detta alla elever eller något särskilt 

språk. Det är elever med annat modersmål än svenska som grupp som lyckas sämre. I TiMSS 

2011 (Skolverket 2012) har tre grupper skapats vid analysen av resultat i relation till 

migrationsbakgrund. Grupp 1 består av elever där en eller båda föräldrar är svenskfödda. 

Grupp 2 består av elever födda i Sverige och med utlandsfödda föräldrar, grupp 3 består av 

elever som är utlandsfödda. För matematikämnet i år 4 visar sig den största skillnaden i 

måluppfyllelse vara mellan grupp 1 och de övriga grupperna. Mellan grupp 2 och grupp 3 

finns inga signifikanta skillnader. En intressant iakttagelse är att om man tar hänsyn till den 

socio-ekonomiska bakgrunden hos eleverna försvinner i stort sett dessa skillnader. Elever med 

högutbildade föräldrar presterar alltså bättre än de elever med lågutbildade föräldrar, oavsett 

vilket land deras föräldrar är födda i. Vid ämnesprovet 2012 för år 6 kunde man se att denna 
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parameter hade störst genomslagskraft just i matematikämnet (Skolverket 2013a). En 

liknande skillnad finns i OECD undersökningen år 2006 enligt Löwing & Kilborn (2008) där 

man ser att skillnaden i matematikkunskaper mellan elever som undervisats på sitt modersmål 

och elever som undervisats på ett andraspråk är större i Sverige än i det flesta andra länder.  

Matematik och språk 

Synen på ämnet matematik gör att det ofta betraktas som ett ämne som man förstår oavsett om 

det undervisas på ditt modersmål eller inte. Matematik är universellt. Men om undervisningen 

sker på ett språk som eleven inte behärskar till fullo kommer detta vara ett hinder för elevens 

matematiska utveckling, dels för svårigheterna att förstå språket, men också för de begränsade 

möjligheterna till kommunikation (Skolverket 2001).  Det har vid flertalet tillfällen 

konstaterats att elever med annat modersmål än svenska har svårigheter att förstå matematisk 

text och tolka ord som ger signaler till vilka beräkningar som skall utföras. Att utveckla en 

god förståelse för matematiska begrepp tar flera år (Löwing & Kilborn, 2008).  

Svårigheter 
De kulturella/språkliga problem invandrade elever kan ha i matematikundervisningen kan 

delas upp i tre typer (Löwing & Kilborn 2008); Systemorienterade problem, Individrelaterade 

problem och Innehållsrelaterade problem. De systemorienterade problemen är kopplade till 

kulturen i den svenska skolan och de individrelaterade problemen handlar om kulturkrockar 

och språkliga svårigheter på individnivå. Innehållsrelaterade problem är kopplat till 

undervisningen och uppfattningar om matematikämnets innehåll i olika kulturer. 

Författarna rekommenderar inte att elever med annat modersmål skall byta ut inövade 

algoritmer mot någon svensk metod eftersom det i sig leder till ytterligare förvirring och 

systematiska fel. Det tar lång tid för en elev att utveckla ett andraspråk som på ett effektivt 

sätt gör att eleven kan lära och kommunicera matematik. Därför är det av yttersta vikt att 

eleven använder sig av sitt modersmål och den kunskap kring begrepp som tidigare 

erfarenheter gett som en brygga mellan de olika språken.  

 

I djupanalyser av elevsvar har Bentley (2012) identifierat ett annat problem inom 

matematiken som elever med annat modersmål än svenska möter. Eleverna kan uppleva en 

svårighet i att gå från språklig kod till sifferkod. Detta genererar en omkastning av siffror i 

talen. Detta får framförallt konsekvenser vid utveckling av talfakta; automatisering av 

additions-, subtraktions- och multiplikations tabeller.  
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Sammanfattning 

Att lära på ett andraspråk är tidskrävande, framförallt att utveckla ett kontextreducerat och 

ämnesspecifikt språk. Av yttersta vikt för en framgångsrik andraspråksinlärning är 

undervisning på elevens modersmål samt ett språkutvecklande arbetssätt i alla skolämnen, så 

även matematik. Till exempel kan en förståelse för matematiska begrepp på sitt modersmål 

fungera som en brygga till förståelsen för svenska begrepp inom matematiken. Löwing & 

Kilborn (2008) rekommenderar inte att elever med annat modersmål ändrar sina metoder vid 

skriftlig beräkning då det bara ökar på förvirringen och de systematiska felen. 
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Metod 

Eftersom mina frågeställningar i denna studie består både av frågor av kvalitativ (Fråga 1-3) 

och kvantitativ (Fråga 4-6) karaktär har metodvalen olika ansatser. Detta beskriver Bryman 

(2001) som en flerfaldig forskningsstrategi. De tre första frågeställningarna relateras till 

kvalitativ ansats och de tre sista relateras till en kvantitativ ansats.  

Val av datainsamlingsmetod 

En kvalitativ ansats användes för att upptäcka variationer och strukturer (Starrin & Svensson 

1994) i de matematiska redovisningar som eleverna presenterade i uppgiftshäfte ”Kul med 

minus” (Se bilaga 3). För de senare frågeställningar som har en karaktär av att söka samband 

och frekvenser användes en kvantitativ ansats (Trost 2007). Bryman (2011) menar att det 

finns möjligheter att förena dessa ansatser i en kombination av kvalitativ och kvantitativ 

forskning en så kallad flermetodsforskning. En av fördelarna med en flermetodsforskning är 

att den kan ge en bättre förståelse kring frågeställningen än om bara en metod används. 

Bryman är noga att påpeka att flervalsmetoden måste anpassas utifrån frågeställningarna och 

att det inte handlar om att samla på sig information bara för att. Det är viktigt att den som 

använder sig av en flervalsmetod utformas och genomförs på ett kompetent sätt. En 

flermetodsforskning i sig är inte bättre än att använda sig av antingen kvalitativ eller 

kvantitativ forskningsansats. 

Urval 

Via en utbildning till matematikambassadör ställde jag frågan till övriga deltagare om intresse 

fanns för att genomföra insamlingen av material till min uppsats på sin skola. Detta är en form 

av bekvämlighetsurval som benämns som snöbollsurval (Bryman 2001). 10 representanter för 

olika skolor hörde av sig till mig och totalt har 11 skolor har deltagit i undersökningen. Den 

elfte kontakten knöts via annan kanal. Uppgifterna besvarades av elever som går i år 4 på de 

11 skolorna. Eftersom nationella prov genomförs i både år 3 och år 5 kändes det ur 

arbetsbelastningssynpunkt lämpligt att rikta min undersökning till år 4. Sammanlagt deltog 

272 elever i undersökningen. En av de deltagande elevernas häfte togs bort efter jag blivit 

kontaktad av dennes vårdnadshavare och tre elevers häfte togs bort då 

bakgrundsinformationen var ofullständigt ifylld. I min undersökning blir då således det 

externa bortfallet 1 och det interna bortfallet 3.  
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Uppgiftshäftets utformning 

Valet av insamlingsmetod för det empiriska materialet föll på ett uppgiftshäfte där ett antal 

matematiska uppgifter presenterades (Bilaga 3). Det finns en viss risk vid val av utskickat 

material att det sker ett stort bortfall (Bryman 2001; Ejlertsson 2005). Uppgiftshäftet 

innehåller flera olika delar. En del handlar om bakgrundsinformation, såsom vilket språk 

eleverna använder i skola och i hemmet. En andra del som undersöker elevens kunskaper 

kring den lilla och stora subtraktionstabellen samt en tredje del som undersöker elevens 

kunskaper inom aritmetik. Dessutom finns en fjärde del där eleven formulerar en 

räknehändelse, det vill säga att eleven själv skulle skapa textuppgiften till ett givet 

subtraktionsuttryck. Uppgifterna i häftet utformades med öppna frågor, d v s det fanns inga 

givna alternativ utan frågorna skulle besvaras med egna ”ord”, vilket i detta fall handlade om 

matematiska beräkningar. Uppgifternas utformning inspirerades av PUMP-projektet där olika 

komplexitetsnivåer förekommer samt utifrån min erfarenhet som lärare kring vilken typ av 

uppgift som kan vara problematiska utifrån vilken räknemetod eleverna väljer. Jag var också 

intresserad av att eliminera parametern bristande läsförståelse i det empiriska materialet. 

Därför använde jag mig genomgående av nakna sifferuppgifter2. En naken uppgift är en 

uppgift som presenteras enbart med tal och som inte är satt i någon kontext, t e x ”192-47” till 

skillnad från ”Jag har 192 kr och du har 47 kr. Hur mycket mer pengar har jag?” Den enda 

uppgift som innehöll text var den sista där eleven ombads att skriva en räknesaga eller 

räknehändelse och eftersom dessa ord är flitigt använda i kurslitteratur i matematik kände jag 

mig säker på att eleverna kände till typen av uppgift.  

 Pilotstudie 

Innan uppgiftshäftet skickade ut till respondenterna genomfördes en provomgång i en 

elevgrupp från skolår 5. Jag gjorde detta med avseende på att jag skulle få återkoppling på 

utformning och tidsåtgång för genomförande. Bryman (2001) anser att det är viktigt att göra 

en pilotstudie just för att se hur undersökningsmaterialet fungerar innan man gör den 

egentliga undersökningen. Anledningen till att jag valde år 5 var för att jag ville spara år 4 till 

den faktiska insamlingen av material, dessutom passade subtraktionsuppgifterna bra in i tiden 

med avseende på de kommande nationella proven för eleverna. Jag ansåg också att denna 

elevgrupp var tillräckligt nära den tilltänkta undersökningsgruppen, vilket Ejlertsson (2005) 

också rekommenderar.  Under utvärderingen framkom synpunkter på att uppgiftshäftet skulle 

                                                 
2 Begrepp kommer från Skolverkets resultatredovisning av nationella proven 2012 (Skolverket 2013a) 
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vara bättre om den var kopierad tvåsidig samt att ytterligare ord skulle finnas med i den sista 

uppgiften där respondenten uppmanas att skriva en räknehändelse. När det gällde tidsåtgång 

hade de inga synpunkter alls. Detta resulterade i att ytterligare ett ord tillfördes uppgiftshäftets 

sista fråga och att häftet slutligen kopierade upp dubbelsidigt. 

Genomförande 

Till varje lärare som visat intresse för att delta sammanställde jag en uppsättning med allt 

nödvändigt material för att kunna besvara subtraktionsuppgifterna i undervisningsgruppen. I 

denna uppsättning ingick information till den lärare som skulle genomföra insamlingen 

(Bilaga 1), missivbrev (Bilaga 2) samt uppkopierade uppgiftshäften (Bilaga 3). Anledningen 

till att jag valde att kopiera upp allt material innan var dels på grund av tidsbesparing för de 

lärare som ställt upp samt att jag ville att allt material skulle vara identiskt. Denna uppsättning 

distribuerades till respektive skola via matematikambassadörerna vid en av våra 

sammankomster. I lärarinformationen stod hur lärarna skull gå tillväga och ett sista datum 

som allt material skulle återsändas till mig. En vecka efter sista datum hade det empiriska 

materialet nått mig via internpost.  

Analysarbete 

Analys av materialet har delvis genomförts med en kvalitativ karaktär där feltyper som utgår 

från felaktigt lösta subtraktionsuppgifter har sökts. Dessutom har materialet kvantifierats där 

statistiska data tagits fram från det empiriska materialet.  

Kvalitativ analys 

Den kvalitativa analysen genomfördes i flera steg. Det är känt att kodning av material är en 

process som kräver mycket tid och energi (Johannessen & Tufte, 2003). Det är inte helt 

ovanligt att de kodningar som först sätts upp inte är lämpliga och man måste gå tillbaka och 

ändra dem. Kodning, i mitt fall, har haft sin utgångpunkt i de beräkningar eleverna gjort och 

jag har förutsatt att beräkningar är en form av textmassa där grunden är det skriftliga 

symbolspråket i matematik. Först gjordes en genomgång av materialet och en bedömning av 

de redovisningar eleverna gjort. Detta gjordes för en uppgift, inklusive deluppgifter (a,b,c,d), 

åt gången. Alla redovisningar kodades utifrån vad informationen innehöll bland annat vilken 

räknemetod som använts och om uppgiften lösts på ett korrekt sätt eller inte. De inkorrekta 

lösningarna kodades (Trost 2007) utifrån vilken typ av fel som gjorts, benämningarna på 

dessa koder svarar för vilken typ av fel eleverna begått. Koder strukturerades i feltyper som 
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kunde svara för de frågeställningar jag satt upp för studien. Koderna fördes in i ett 

dataprogram sorterat under respektive uppgift. Det datahanteringsprogram som användes var 

SPSS. 

Kvantitativ analys 

Den kvantitativa analysen har bestått i att använda datamaterialet från den kvalitativa studien 

för att bland annat jämföra fördelningen av feltyper och val av räknemetod. Fördelningen över 

de olika feltyperna har bearbetats i Excel för att kunna presentera diagram över respektive 

frågeställning. Det är en av de lättaste representationerna vid den typen av variabler (Bryman, 

2001). Eftersom svaren i min undersökning är av kvalitativ karaktär har cirkeldiagrammet 

använts, vilket också är det vanligaste vid den här typen av variabler (Ejlertsson, 2005). 

Forskningsetiska frågor 

Vid genomförandet av en samhällsvetenskaplig undersökning måste de etiska frågorna tas i 

beaktande (Bryman 2001). För vetenskapliga forskningsprojekt i Sverige finns fyra 

huvuddrag för etiska aspekter att ta hänsyn till (Vetenskapsrådet 2002). Dessa är 

Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet.  

Informationskravet 

De som deltar i undersökningen skall informeras kring studien syfte och de villkor som gäller 

vid deltagandet. Av vikt är att informera om det frivilliga deltagandet och rätten att avbryta 

sitt deltagande. De lärare jag pratade med ställde sig positiva till deltagandet och 

informationsbrev gick hem till de deltagande eleverna och deras föräldrar där syfte 

förklarades och kontaktuppgifter till mig fanns redovisade. 

Samtyckeskravet 

Den som genomför en studie skall samla in samtycke från de deltagande personerna då dessa 

har rätt att själva bestämma över sin medverkan. Om deltagarna är under 15 år, som i mitt fall, 

skall samtycke ges av föräldrar. Framförallt när undersökningen är av etisk känslig karaktär. 

Jag anser inte min studie vara av känslig karaktär. Vid den typen av undersökningar räcker det 

med att företrädare för uppgiftslämnare, t ex lärare, samtycker. Jag gav föräldrar möjlighet att 

i efterhand avsäga deras barns medverkan i min studie genom ett informationsblad som 

delades ut till alla elever som deltog och besvarade uppgiftshäftet. De som avsade sig 

deltagande togs bort ur det insamlade materialet. 



30 

 

Konfidentialitetskravet 

Alla som deltar i en undersökning skall ges möjlighet att vara anonyma. Inga uppgifter i 

rapporten skall kunna härledas till någon specifik person. Mitt datainsamlingsdokument 

innehåll namnuppgifter, av den enkla anledningen att jag skulle kunna ta bort dem som i 

efterhand avsade sig sitt deltagande. I studien använder jag mig av numreringar, ex # 152, för 

att de deltagande personerna inte skall kunna identifieras.  

Nyttjandekravet 

De uppgifter som samlas in i en studie får enbart användas för forskningsändamål. Det 

betyder att uppgifterna inte får användas i kommersiellt syfte eller för beslut som påverkar 

den enskilde individen. Den studie jag genomfört har inte för avsikt att användas i dessa 

ärenden.    

Kvalitetskriterier 

Eftersom studien har frågeställningar av både kvalitativ och kvantitativ ansats har 

kvalitetsbegreppet setts ur flera perspektiv. För den kvalitativa ansatsen har Larssons (1994) 

kvalitetskriterier använts och eftersom reliabilitet och validitet hör kvantitativa studier till 

(Trost, 2007) har dessa kriterier används för de kvantitativa frågeställningarna  

Reliabilitet 

Detta kvalitetskriterie handlar om huruvida undersökningen är tillförlitlig. I praktiken innebär 

det att undersökningen skall kunna göras om och ge i stort sett samma resultat (Bryman 

2001). Genom en noggrann beskrivning av hur undersökningen genomförts har transparansen 

i undersökningen ökat och i och med detta en högre reliabilitet. 

Validitet 

En hög validitet syftar till att undersökningen mäter det som är tänkt att mäta (Bryman 2001). 

Utifrån mina kvantitativa frågeställningar anser jag att undersökningen svarar för det syftet.   

Kvalitetskriterier enligt Larsson 

Enligt Larsson (1994) ses tre delar som väsentliga vid kvalitativa studiers kvalitet. Det 

handlar om framställningen som helhet, kvaliteter i resultat och validitet. Dessa delar har 

under arbetets gång tagits i beaktande vilket torde säkerställa god kvalitet.  

Eftersom jag var intresserad av på vilket sätt elever hanterar subtraktionsuppgifter 

konstruerade jag öppna frågor – det gavs alltså inga instruktioner hur eleverna skulle lösa 

uppgiften - vilket öppnar för att alla sätt att hantera uppgiften var möjliga. Detta är kopplat till 
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Larssons begrepp Intern logik, där han menar att man inte skall binda upp sig vid vissa 

metoder och ”gå tämligen öppen in i ett fält”. Arbetet följer en god struktur och är 

överskådligt.  
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Resultat av kvalitativ analys 

Här nedan presenteras resultaten utifrån de kvalitativa frågeställningarna (punkt 1-3) som jag 

inledningsvis beskrivits i syftet. 16 aritmetiska subtraktionsuppgifter samt en räknehändelse 

per elev användes. Det innebär att 4 352 aritmetiska uppgifter samt 272 räknehändelser 

använts i både den kvalitativa som den kvantitativa analysen. 

Hantering av givna subtraktionsuppgifter 

Empirin visar att eleverna har en variation av uttryckssätt när det gäller att genomföra 

skriftliga beräkningar när de löser givna subtraktionsuppgifter. Variationerna tar sig uttryck i 

val av räknemetod samt huruvida den metod som används är framgångsrik eller inte. 

Dessutom handlar det givetvis om att faktiskt visa sina beräkningar – alltså genomföra en 

skriftlig beräkning. Elevernas hantering av de subtraktionsproblem som fanns i uppgiftshäftet 

blev underlag för en modell för analys, ett flödesschema, där de möjliga utfallen för varje 

uppgift sorteras. I modellen beskrivs tre nivåer som var och en har olika syften för studien. 

Nivå ett handlar om huruvida eleven besvara subtraktionsuppgiften så att den går att tyda eller 

inte, den första nivån används för att registrera bortfall. Nivå två beskriver val av räknemetod 

samt vilken typ av felberäkning eleven gjort, denna nivå används för att identifiera vilka olika 

feltyper som förekommer bland elevsvaren. Den tredje och sista nivån talar om vilken 

räknemetod eleven använt sig av för att komma fram till rätt lösning samt om eleven 

dokumenterar sina beräkningar eller inte. Nivå tre används i huvudsak vid den kvantitativa 

delstudien där jämförelser mellan framgångsrika och inte framgångsrika metoder görs. 

 

Jag har använt begreppen Lodrät algoritm och Vågrät algoritm för att beskriva vilken 

räknemetod eleverna använt. Däremot har jag inte närmare analyserat kring vilken typ av 

lodrät eller vågrät algoritm eleverna använt då detta inte var en av mina frågeställningar. Av 

denna anledning kan man inte utläsa i mitt resultat om eleven i vågrät algoritm använt sig av 

”räkna upp” - metoden eller ”varje talsort för sig”. Dessutom kan man inte utläsa hur eleven, 

vid lodrät algoritm, väljer att notera minnessiffrorna. 
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Figur 2. Flödesschema vid analys av elevsvaren på uppgift 4-7. 

 

Innehållet i de olika nivåerna beskrivs nedan: 

 

Nivå 1: Här återfinns de uppgifter som var omöjliga för mig att utläsa. Elevsvaren var 

antingen uteblivna eller bestod enbart av en avskrivning av uppgiften – utan något svar. Här 

finns också uppgifter som var otydligt skrivna. Detta kan innebära att eleven delvis suddat ut 

ett svar eller att eleven skrivit flera siffror på varandra vilket gör det omöjligt att tolka vilket 

som är det sist skrivna och därmed beräkningens resultat. 

 

Nivå 2: Efter en urskiljning av nivå 1 sorteras elevsvar med ett inkorrekt svar ut. Kodningen 

på nivå 2 sker dels utifrån vilket val av räknemetod, lodrät eller vågrät algoritm, eleverna 

gjorde samt den feltyp som identifierades / definierades.  

Eleven har skrivit ett svar som 

är läsligt 

Nej ->  

Svaret är korrekt 

Ja 

Ja 

 

 Lodrät algoritm 

 Vågrät algoritm 

 Lodrät algoritm (8 feltyper) 

 Vågrät algoritm (7 feltyper) 

Nej ->   

Uppgift 4-7 

Nivå 1 

Nivå 2 

Nivå 3 Eleven redovisar sina tankar 

Ja 

Nej -> 

 Utan dokumentation 

 obesvarad 
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Tabell 1  

Feltyper vid inkorrekta svar, nivå 2 i flödesschemat 

 

Det finns feltyper som är representerade i båda räknemetoderna. Vid analysen av elevsvar 

blev det tydligt, att dessa är oberoende vilket val av räknemetod eleven gör. Oavsett om 

eleven valt lodrät eller vågrät algoritm var exempelvis Mindre från större möjlig att 

identifiera. Tabell 1 visar också att några av feltyperna endast är förekommande inom en av 

räknemetoderna, de är alltså bundna till en viss räknemetod. En närmare beskrivning av de 

metodgemensamma och metodspecifika feltyperna finns presenterad senare i resultatdelen. 

 

Nivå 3: Om eleven kommit fram till ett korrekt svar på uppgiften sorterades elevsvaret, i nivå 

3, in under vilken räknemetod som använts; Lodrät eller Vågrät algoritm. Utöver detta 

registrerades också huruvida en skriftlig beräkning gjorts eller inte. Korrekta elevsvar utan 

någon form av minnesanteckningar som dokumentation, tolkas som att eleven använder sig av 

huvudräkning istället för en skriftlig beräkning. Med den utgångspunkten ses dessa svar som 

en egen feltyp, Utan dokumentation, i nivå tre.  

 

Tabell 2 

Feltyper vid korrekta svar, nivå 3 i flödesschemat 

Räknemetod Lodrät algoritm Vågrät algoritm 

Feltyper  Positionsfel  

 Mindre räknefel 

 Mindre från större 

 Procedurella fel 

 Multipla fel 

 

 Rimlighet 

 Bristfällig information 

 Övrigt  

 Talens värde 

 Mindre räknefel 

 Mindre från större 

 Subtraherar delresultat 

 

 

 Rimlighet 

 Bristfällig information 

 Övrigt 

Räknemetod Lodrät algoritm Vågrät algoritm 

Felkategorier  Utan dokumentation 

 

 Utan dokumentation 
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Som exempel på korrekt svar, men utan dokumentation, kan nämnas lodrät algoritm utan 

noterade minnessiffror och växlingar eller att eleven, vid vågrät algoritm, enbart skrivit ett 

korrekt svar direkt efter uppgiften. 

Feltyper  

För Lodrät algoritm urskildes 8 feltyper och för Vågrät algoritm urskildes 7 feltyper. Vissa av 

de båda räknemetodernas feltyper har samma benämning och också samma beskrivning av 

vilka typer av fel eleverna gör. Andra feltyper är kopplade till någon av de båda 

räknemetoderna och skiljer sig där av till beskrivningen av vilka fel eleverna gör.  

Metodgenerella feltyper 

De metodgenerella feltyperna är gemensamma i de två räknemetoderna, Lodrät algoritm och 

Vågrät algoritm. Feltyperna är;  

a) Mindre räknefel 

b) Mindre från större 

c) Rimlighet 

d) Bristfällig information 

e) Övrigt.  

Dessa feltyper visar sig vara oberoende räknemetod. En närmare beskrivning av dessa feltyper 

följer här: 

 

a) Mindre räknefel: Vid både lodrät och vågrät algoritm förekom det att eleverna metodiskt 

gör rätt, men att de gör mindre räknefel i själva beräkningen. Här handlar det framförallt om 

bristfälliga kunskaper kring subtraktionstabeller, då felen dök upp oavsett siffrornas position 

eller värde. 

 

 

(#161, uppg. 5c) 

 

589-146 = 4+50+200+80+9 = 343 
 (# 3, uppg. 4c) 
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b) Mindre från större: Felet visar sig genom att eleven vid uppgifter som kräver växlingar 

eller omgrupperingar ignorerar detta och istället subtraherar det mindre talet från det större 

oavsett vilket som står som minuend eller subtrahend. Detta gör att eleven undviker 

”svårigheterna” med växlingar eller omgrupperingar. För lodrät algoritm betyder detta att 

eleven vänder på räkneriktningen så att uppgiften går att lösa. Uppgifter inom denna feltyp 

innehåller sällan anteckningar i den lodräta algotirmen, eftersom eleven vänder räkneriktning 

när det behövs. I denna feltyp finns elevexempel samlade som både följer principen Mindre 

från större i alla deloperationer samt elevexempel som följer principen till viss del. 

 

 

(# 178, uppg. 6d) 

Elevexemplet ovan är konsekvent i sin användning av feltypen Mindre från större. Eleven 

använder genomgående det större talet och subtraherar det mindre talet därifrån. Även 

exemplet nedanför visar en sådan konsekvent användning av denna feltyp. 

 

(# 87, uppg. 4b) 

Nästa exempel visar däremot prov på att feltypen inte används konsekvent. När eleven 

beräknar entalsraden vänder denne räkneriktning, men vid tiotalsraden väljer eleven att istället 

växla från hundratalen och därefter gör eleven en korrekt beräkning.  

  
(#18, uppg. 5d) 

 

 

 

När det gäller räknemetoden vågrät algoritm är huvudprincipen den samma. Feltypen innebär 

att man vänder räkneriktning och via de antecknade delresultaten är det tydligt att 

beräkningarna är gjorda utifrån en annan räkneriktning. Delresultaten adderas sedan för att 

komma fram till svaret på uppgiften.  
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726 – 178 = 652 

700 – 100 = 600 

70 – 20 = 50 

8 – 6 = 2 

(# 130, uppg. 6d) 

 

Även här förekom det att en del av uppgiften är löst enligt feltypen mindre från större och 

en del är beräknat på ett korrekt sätt. Eleven i exemplet nedan har vänt räkneriktning på 

tiotalen men sedan gjort en korrekt beräkning för entalen. 

 

501-399=200+90-8=282 
(#211, uppg. 5d) 

 

 

Feltypen Mindre från större rymmer även felaktiga svar där tankegångarna inte är 

redovisade, men där jag av svarets karaktär tydligt kan skönja samma felaktiga tankemodell. 

Elever som använder sig av feltypen mindre från större gör sällan några anteckningar 

eftersom man alltid vänder på räkneriktningen. Därför är identiska felaktiga svar, även utan 

dokumentation, införda här.  

 

c) Rimlighet: Denna kategori innehåller främst beräkningar som resulterade i orimliga svar 

och som inte har kategoriserats i någon av de tidigare nämnda feltyperna. Orimliga svar är de 

som trots en subtraktion ger ett svar som är samma tal, eller ett högre tal, än minuenden. Detta 

tyder på att eleverna inte har så utvecklad förståelse för subtraktion. Även svar inom 

kategorin Mindre från större kan innehålla svar som är högre än minuenden men i de fallen 

har det varit tydligt att eleven följt mönstret för den feltypen. I de elevsvar som hamnat under 

Rimlighet är det svårt att identifiera något tydligt mönster, förutom att svaret utifrån min 

definition är orimliga.  

 

39 – 18 = 28 + 10 = 37 + 2 = 39 

(#185, uppg. 6a) 

Eleven har redovisat sina tankar i flertalet steg men det slutgiltiga svaret eleven antecknar blir 

ett orimligt svar eftersom det är identiskt med minuenden i själva uppgiften. 
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120 – 80 = 140 

12 – 8 = 4 

(#58, uppg. 4d) 

Genom denna beräkning har eleven gjort en förenkling genom att beräkna tiotalen, 12 tiotal – 

8 tiotal. Eftersom detta är samma sak som 4 tiotal, som också eleven riktigt räknat ut, borde 

detta också vara elevens slutgiltiga svar. Istället antecknar eleven 140 vilket resulterar i att 

svaret blir högre än minuendens ursprungliga värde. 

 
(#76, uppg. 5d) 

 

Denna elev har till en början följt felkategorin Mindre från större men vid hundratalen gjort 

någon annan felaktig beräkning som är svår att tolka. Denna beräkning följer alltså inte fullt 

ut proceduren för Mindre från större. Det svar eleven kommer fram till är orimligt vilket gör 

att elevexemplet kategoriserats under Rimlighet. 

 

d) Bristfällig information: Inom denna kategori har elevsvar där de anteckningar som gjorts 

inte är tillräckliga för att göra någon vidare analys placerats. Dessa elevsvar var till viss del 

irrationella och svåra att utifrån anteckningarna göra någon vidare analys. Elevsvaren 

genererar en vilja att fråga eleven att utveckla sitt resonemang. 

 

102-87=65      
(#151, uppg. 5b) 

 

41-29 =10 
(#45, uppg 5a) 

 

e) Övrigt: Denna kategori fick representera de fall som jag inte kunde, av en eller annan 

anledning, kategorisera under någon av de övriga. Här hamnade de felberäkningar som 

grundade sig i avskrivningsfel men även elevsvar som inte föll in under någon av de övriga 

feltyperna.  

 

 

 

(# 78, uppg 4c) 

   580 

- 140 

   440 + 9 = 449 + 6 = 455 
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Denna elev har blandat lodrät och vågrät algoritm, dessutom har eleven korrigerat sin 

förenkling av den ursprungliga uppgiften på ett felaktigt sätt. Detta elevsvar hamnar därför i 

kategorin övrigt. 

 

732-516 = 42 

 

700-500 = 90  

90-32 = 58  

58-16 = 42 

(#53, uppg. 5c) 

Det exempel som visas nedan har eleven angett sin sista beräkning som svar på 

subtraktionsuppgiften. Beräkningarna innehåller dessutom en del felaktigheter såsom 700 – 

500 = 90, men detta resultat verkar inte eleven heller använda i sina fortsatta beräkningar. 

Svar inom denna feltyp innehåller information som går att analysera, men inte att sortera in i 

de feltyper som jag använt mig av. 

Metodspecifika feltyper 

För Lodrät algoritm skapades tre metodspecifika feltyper. Dessa är  

a) Procedurella fel  

b) Multipla fel 

c) Positionsfel 

För Vågrät algoritm identifierades två metodspecifika feltyper. Dessa benämndes  

d) Subtraherar delresultat 

e) Talens värde 

 

Även om en viss likhet kan skönjas mellan Positionsfel (feltyp inom lodrät algoritm) och 

Talens värde (feltyp inom vågrät algoritm) vill jag ändå särskilja dessa åt för de olika 

räknemetoderna. Detta grundar sig i att den felaktiga beräkningen är mycket nära knutna till 

den räknemetod man använt sig av. Nedan beskriver jag de enskilda feltyperna närmare i den 

ordning jag nämnt dem. 
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Lodrät algoritm 

a) Procedurella fel: Inom denna feltyp finns olika former av felaktiga omgrupperingar. Detta 

kan bland annat vara när eleven växlar över noll eller växlar från en siffra i subtrahenden.  

 

 (#61, uppg. 5b) 

 

I elevexemplet ovan görs en felaktig omgruppering då det sker en växling från noll. 

Växlingen från hundratalet ger 10 tiotal men sedan lånar eleven från 0 tiotal som ger 10 ental. 

Eleven gör ett felaktigt lån från 0. 

 

Inom feltypen Procedurella fel återfinns också felaktigheter såsom att ”ignorera” beräkningar 

där någon position i uppställningen innehåller en tom plats. 

 

(#16, uppg. 7c) 

Eleven har, fram till hundratalspositionen, gjort korrekta beräkningar men hoppat över att föra 

ner hundratalssiffran i resultatraden.  

 

b) Multipla fel: Här har eleven gjort mer än ett fel, det vill säga att flera av feltyperna finns 

representerade här. Eleven kan ha gjort felaktig omgruppering och utöver detta ytterligare en 

feltyp, t ex ett mindre räknefel. 

 

(#169, uppg. 7c) 

 

c) Positionsfel: Vid denna feltyp har eleven gjort förskjutningar i uppställningen, vilket 

innebär att eleven inte antecknar rätt siffra på rätt position.  

 

(#163, uppg. 4b) 

      10 10 

   152 

-    35 

   013 
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Eleven har ställt upp tiotalet i subtrahenden under hundratalet i minuenden. Detta är ett 

metodfel som också genererar orimligt svar.  

 

Vågrät algoritm 

d) Subtraherar delresultat: Eleven får ett antal delresultat vid vågrät algoritm. Eleven 

fortsätter sedan att subtrahera dessa, antingen ifrån minuenden eller från ett delresultat i 

beräkningen. Eleven fortsätter med subtraktion i alla lägen och vid alla tillfällen. 

 

732 – 516 = 200 – 20 – 4 =176 

(# 44, uppg. 5c) 

Eleven subtraherar alla delresultat, oberoende av om delresultatet är positivt eller negativt. 

Det finns även andra tillvägagångssätt som sorterats in under denna feltyp. 

 

107 – 10 = 90 – 0 – 7 = 83 

(# 262, uppg. 4c) 

Här har eleven räknat ut ett delresultat med runda tal, men vid korrigeringen av det runda talet 

100 subtraheras entalet 7 istället för att adderas till delresultatet. Uträkningen och alla 

delresultat blir en enda lång subtraktionsberäkning.  

 

e) Talsorternas värde: Inom denna feltyp tas ingen hänsyn till talens värde utan ett tiotal kan 

i beräkningen användas som ett ental. Under beräkningen antecknas inte talsortens värde och 

det blir en sammanblandning av de olika siffrorna som inte tydligt visar vilket värde de har. 

 

589 – 146 = 5 – 1 = 4; 9 – 6 = 3; 4 – 8 = 4; 434 

 (# 68, uppg. 4c) 

 

Även om eleverna skrivit ett korrekt svar så finns det inom nivå 3 också en feltyp, Utan 

dokumentation. Skillnaden från de tidigare feltyperna inom nivå två, är det korrekta svaret. 

Eftersom eleverna fick i uppdrag att redovisa sina beräkningar, handlar uppgifterna i sig om 

skriftliga räknemetoder. Därför har elever som inte dokumenterat sina beräkningar sorterats in 

under en feltyp för nivå tre, Utan dokumentation. Denna feltyp har använts både för Lodrät 

algoritm och Vågrät algoritm. Utfallet för denna feltyp redovisas senare i rapporten, Tabell 6. 
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Räknehändelse 

I den sista uppgiften i uppgiftshäftet, uppgift 8, skulle eleverna skriva en räknehändelse till 

den givna subtraktionsuppgiften 132 – 47. Utifrån elevsvaren skapades fem kategorier; 

Jämförelse, ”Ta bort”, Utfyllnad, Missledande resonemang och Övrigt. De tre första 

kategorierna är identiska med de olika synsätten på subtraktion. De övriga två finns med för 

att belysa aspekter av icke framgångsrika sätt att uttrycka en räknehändelse. 

 

Jämförelse: Eleven beskriver en händelse där två mängder jämförs, den givna subtraktionen 

ses därför som en jämförelse. De räknehändelser eleverna skrev handlar om situationer där 

eleven använder sig av uttryck såsom ”Hur många fler” eller ”Hur mycket äldre”.  

 

Stefan har 132 kulor. Sara har 47 kulor. Hur många fler kulor har Stefan? 

(# 49, uppg. 8) 

 

Ta bort: Här utgår eleven från en viss mängd, minuend. I räknehändelsen beskrivs ett 

skeende som resulteras i att en annan mängd, subtrahenden, tas bort från denna. Eleven 

använder sig av uttryck såsom ”Hur många är det kvar”. 

 

Kalle 132 kompisar på facebook 47 kompisar vill inte vara kompis lengre nu har han 115 kompisar. 

(# 94, uppg. 8) 

 

Stina och Pelle skulle bära hem salt. De har 132 gram flingsalt. Efter en stund snubblar de och tapparut 47 

gram flingsalt. Hur mycket har de kvar? 

(# 170, uppg. 8) 

 

Utfyllnad: Eleven utgår från en mängd, subtrahenden, och beskriver en utökning av denna 

mängd så att mängden överensstämmer med minuenden. Eleven beskriver händelsen såsom 

en utökning av något. I berättelserna har uttryck såsom ”hur många fler” används. 

 

Julia har bakat 132 kakor till mammas bröllop. När bröllopet var över så var det 47 kakor kvar. Hur många 

kakor hade gästerna ätit? 

(# 61, uppg. 8) 
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Missledande resonemang: Vid denna typ av räknehändelse gör eleven en beskrivning som 

inte leder till den på förhand givna subtraktionen. Skulle man följa elevens räknehändelse 

leder den till en helt annan beräkning. 

 

Det finns nåra ban som går utt varje dag de är 132 pojkar och 47 flickor och nåra flickor fatades de va 20 47 va 

är de 27 

(# 202, uppg.8) 

 

Övrigt: Under denna beskrivning har elevsvar som inte passar in i någon av de ovanstående 

kategorierna hamnat. Detta kan bland annat handla om elever som inte följt instruktionen och 

istället gjort en beräkning av själva uppgiften eller elever som inte skrivit en fullständig 

räknehändelse. 

 

Lisa skulle gå och köpa tre glubor. 

( # 197, uppg. 8) 

 

Jag har 132 och köper godis för 47 och ska jag ville köpa ett busskort för 100 kr men jag hade bara 83. 

 

(# 54, uppg.8) 

I exemplet ovan har eleven ”fyllt ut” sin räknehändelse med andra aktiviteter och på så vis 

följer inte resonemanget för den givna subtraktionsuppgiften. 

Sammanfattning 

Elever löser subtraktionsuppgifter på olika sätt. I det flödesschema jag skapat (Figur 2) kan 

elevsvaren på uppgift 4 – 7 sorteras ut på tre olika nivåer. Nivå ett talar om huruvida eleven 

skrivit ett svar på uppgiften som är läsligt eller inte. Nivå två beskriver feltyper som 

uppkommer vid användning av räknemetoderna. Vid lodrät algoritm identifierades åtta 

feltyper och vid vågrät algoritm identifierades sju feltyper. Vissa av dessa feltyper är 

metodgemensamma medan vissa av dem är metodspecifika. Den tredje, och sista nivån, 

beskriver korrekta svar och om eleven redovisat en skriftlig beräkning. Vid avsaknad av 

dokumentation i form av skriftliga beräkningar tolkas lösningen som huvudräkning, vilket 

redovisas som en feltyp, Utan dokumentation. 

När elever skall beskriva en matematisk händelse utifrån en given subtraktionsuppgift, uppgift 

8 i uppgiftshäftet, kan fem olika beskrivningskategorier identifieras. De kategorier jag 

identifierat illustrerar både framgångsrika och inte framgångsrika beskrivningar. 
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Resultatdiskussion 

I materialet finns många exempel på att Mindre från större var en feltyp som eleven 

upprepade uppgift efter uppgift. En elev som använde sig av detta felaktiga sätt gjorde det i 

nästan uteslutande alla uppgifter där en växling var nödvändig för att framgångsrikt lösa 

uppgiften. McIntosh (2008) beskriver också att denna feltyp utförs under alla omständigheter 

vilket också kan urskiljas i uppgiftshäftena hos viss elever. Även Bentley (Skolverket 2008) 

ser att felaktigheterna inte uppkommer slumpmässigt utan de bygger på felaktiga 

uppfattningar hur man använder sig av de olika beräkningsprocedurerna. Att ha en felaktig 

uppfattning kring hur räknemetoder genomförs beskriver även Brown & Burton (1978) i sina 

”bugs”. Att feltypen i sig är en av de vanligaste vid subtraktionsberäkningar är konstaterat i 

flera studier (Brown & Burton 1978, Jordan & Hanisch 2000, Fuson 1990). Feltypen 

Procedurella fel grundar sig i en osäkerhet hur själva metoden skall tillämpas och 

felaktigheterna inom denna kategori var mycket varierande. Bentley (2012) har i studier 

konstaterat att elever visar en osäkerhet i hur och när olika räknemetoder skall användas. 

Eleverna väljer räknemetod i felaktiga sammanhang och det resulterar då i felaktiga 

beräkningar. Ett av dessa sammanhang som identifierades i min studie var en osäkerhet kring 

hur tomma positioner i lodrät algoritm skulle hanteras. Bland feltyperna för vågrät algoritm 

har jag identifierat en feltyp som jag beskrivit som subtraherar delresultat. Inom denna 

feltyp verkar det som om eleven tänker uteslutande på subtraktion och därför är subtraktion 

den enda räkneoperation som används. Även detta handlar om en osäkerhet i hur och när olika 

räknemetoder skall användas. För den sista uppgiften i uppgiftshäftet har jag inte använt mig 

av det tidigare presenterade flödesschemat (figur 2) vid analysen. Jag har alltså inte sorterat ut 

elevsvar som är fel avskrivna eller felaktigt beräknade. I min frågeställning var utformningen 

på räknehändelsen intressant och inte beräkningen i sig. Elever väljer att uttrycka en på 

förhand given subtraktionsuppgift på olika sätt (Malmer 2002) och det var dessa synsätt jag 

ville fokusera på. 

  



45 

 

Resultat av kvantitativ del 
Här nedan presenteras resultaten utifrån de kvantitativa frågeställningarna (punkt 4-6) som jag 

inledningsvis beskrivits i syftet.  

Lösningsfrekvens och räknemetoder 

De uppgifter som användes i uppgiftshäftet har jag grupperat efter ett visst system, nämligen 

huruvida några övergångar mellan talsorterna eller växlingar behövde göras. Jag kallar det 

olika komplexitetsnivåer. Jag har skapat fyra olika uppgiftsgrupperingar och benämnt dessa 

efter färger, som ofta kopplas till olika svårighetsgrader i läromedel för matematik. 

 

GRÖNA UPPGIFTER - Inga övergångar var nödvändiga för att lösa 

subtraktionsuppgifterna; i uppgiftshäftet gäller det för uppgift 4a, 4c, 6a, 6c. 

BLÅ UPPGIFTER - Tiotalsövergångar var nödvändiga för att lösa subtraktionsuppgifterna; i 

uppgiftshäftet gäller det för uppgift 5a, 5c, 7a, 7c. 

RÖDA UPPGIFTER - Hundratalsövergångar var nödvändiga för att lösa 

subtraktionsuppgifterna; i uppgiftshäftet gäller det för uppgift 4b, 4d, 7b, 7c. 

SVARTA UPPGIFTER - Tiotals-, Hundratalsövergångar var nödvändiga för att lösa 

subtraktionsuppgifterna; i uppgiftshäftet gäller det för uppgift 5b, 5d, 6b, 6d. 

 

Här nedan kommer en redovisning göras för resultaten inom varje uppgiftsgruppering. I slutet 

görs en sammanfattning över de kvantitativa frågeställningarna (punkt 4-6). 

Lösningsfrekvensen definieras som de uppgifter där en lösning presenterats korrekt, oavsett 

vilken räknemetod som använts. 
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Gröna uppgifter 

Valet av metod var i stort sett jämnt fördelat mellan elever som valde den lodräta som den 

vågräta algoritmen. I 46 % av uppgifterna användes en lodrät algoritm och i 49 % av 

uppgifterna användes en vågrät algoritm. De korrekta svaren för denna grupp av 

subtraktionsuppgifter, lösningsfrekvensen, var 85 %. Resterande 15 % av svaren var 

inkorrekta eller obesvarade. Bland de svar som var inkorrekta stod den vågräta algoritmen för 

huvuddelen (7 procentenheter mot 3 procentenheter). 5 % av uppgifterna var obesvarade och 

därmed är dessa inte knutna till någon specifik räknemetod. 

 

 

Figur 3. Lösningsfrekvens och räknemetoder för de gröna uppgifterna. 

De gröna uppgifterna löstes korrekt vid 93,5 % av fallen när lodrät algoritm används, 

eftersom 43 procentenheter av 46 procentenheter genererar ett korrekt resultat. För vågrät 

algoritm är motsvarande siffra 85,7 %, eftersom 42 procentenheter av 49 procentenheter 

genererar ett korrekt resultat. 

Blå uppgifter 

I cirka hälften av de besvarade uppgifterna, 51 %, användes den lodräta algoritmen. Den 

vågräta algoritmen användes i 41 % av de besvarade uppgifterna. Lösningsfrekvensen på de 

blå uppgifterna var 61 %. De resterande 39 % bestod av inkorrekta lösningar och obesvarade. 

Inom de inkorrekta lösningarna fördelades 14 procentenheter på den lodräta algoritmen och 

17 procentenheter på den vågräta algoritmen. 8 % av uppgifterna var obesvarade. 
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Figur 4. Lösningsfrekvens och räknemetoder för de blå uppgifterna. 

De blåa uppgifterna löstes korrekt vid 72,5 % av fallen när lodrät algoritm används, eftersom 

37 procentenheter av 51 procentenheter genererar ett korrekt resultat. För vågrät algoritm är 

motsvarande siffra 58,5 %, eftersom 24 procentenheter av 41 procentenheter genererar ett 

korrekt resultat. 

Röda uppgifter 

För de röda uppgifterna fördelade sig valet av räknemetod såhär: 48 % försökte lösa 

uppgifterna med lodrät algoritm och 45 % försökte lösa uppgifterna med vågrät algoritm. 67 

% av de röda uppgifterna löstes med korrekt resultat. 33 % av uppgifterna var antingen 

inkorrekta eller obesvarade. Av de lösningar som var inkorrekta var 12 procentenheter försök 

med lodrät algoritm och 14 procentenheter försök med vågrät algoritm. 7 % av uppgifterna 

var obesvarade. 

 

Figur 5. Lösningsfrekvens och räknemetoder för de röda uppgifterna. 
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75,0 % av de som använt den lodräta algoritmen löste de röda uppgifterna, eftersom 36 

procentenheter av 48 procentenheter gav ett korrekt svar. 68,9 % av de som använt den 

vågräta algoritmen löste de röda uppgifterna, eftersom 31 procentenheter av 45 

procentenheter gav ett korrekt svar. 

Svarta uppgifter 

Vid dessa uppgifter använde sig 44 % av den lodräta algoritmen och 48 % använde sig av 

den vågräta algoritmen. Lösningsfrekvensen var 58 % på de svarta uppgifterna. Av de som 

löste uppgifterna på ett inkorrekt sätt var 16 procentenheter försök med att lösa uppgifterna 

med hjälp av lodrät algoritm och 18 procentenheter försök med den vågräta algoritmen. 8 % 

av uppgifterna var obesvarade. 

 

Figur 6. Lösningsfrekvens och räknemetoder för de svarta uppgifterna. 

De svarta uppgifterna löstes korrekt vid 63,6 % av fallen när lodrät algoritm används, 

eftersom 28 procentenheter av 44 procentenheter genererar ett korrekt resultat. För vågrät 

algoritm är motsvarande siffra 62,5 %, eftersom 30 procentenheter av 48 procentenheter 

genererar ett korrekt resultat. 

Sammanfattning 

Den lodräta algoritmen var mest förekommande vid de gröna och svarta uppgifterna medan 

den vågräta algoritmen var mest förekommande vid de blåa och röda uppgifterna. Den 

lodräta algoritmen var den mest framgångsrika räknemetoden eftersom den genererade de 

högsta procentuella korrekta svaren inom alla fyra grupper av uppgifter. För de svarta 

uppgifterna var skillnaden marginell mellan den lodräta och den vågräta algoritmen kring 
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vilken räknemetod som var mest framgångsrik. Den procentuella fördelningen av obesvarade 

uppgifter var i stort sett samma i alla uppgiftsgrupper, mellan 5 och 8 procentenheter. 

Förekomst av feltyper för de olika elevgrupperna 

 

Tidigare i rapporten har den procentuella fördelningen av feltyper tydliggjorts i cirkeldiagram 

utifrån uppgifternas olika komplexitetsnivåer (Figur 3 – 6). Nedan kommer en redovisning av 

de olika feltyperna göras med hänsyn till elevgrupp och val av räknemetod. Jag kommer att 

redovisa lodrät och vågrät algoritm var för sig. Antal elever med svenska som modersmål 

som deltog i min undersökning var 191 elever. Antalet elever med annat modersmål än 

svenska var 81 elever. 

 

Tabell 3 

Fördelning av de deltagande elevernas modersmål i antal 

 

Totalt antal elever Svenska som modersmål Annat modersmål 

272 elever 191 elever 81 elever 

 

Lodrät algoritm 

Denna räknemetod används av elever ur båda grupper och fördelningen över de olika 

feltyperna för lodrät algoritm ser ut så här: 

Elever med svenska som modersmål 

Diagrammet nedan visar fördelningen av fletyper för de elever som använde sig av lodrät 

algoritm och som har svenska som modersmål.  
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Figur 7. Fördelning av feltyper för lodrät algoritm i elevgruppen: elever med svenska som modersmål 

 

De tre mest förekommande feltyperna inom denna elevgrupp är Mindre från större, 

Procedurella fel och Multipla fel. Vissa feltyper förekom i så liten utsträckning att de inte 

syns i detta fördelningsdiagram. Dessa feltyper är Positionsfel och Rimlighet 

Elever med annat modersmål än svenska 

Diagrammet nedan visar fördelningen av feltyper för de elever som använde sig av lodrät 

algoritm och som har annat modersmål än svenska. 

 

Figur 8. Fördelning av feltyper för lodrät algoritm i elevgruppen: elever med annat modersmål än svenska 

Fördelning av feltyper

Positionsfel Mindre räknefel

Mindre från större Procedurella fel

Multipla fel Rimlighet

Bristfällig information Övrigt

Fördelning av feltyper

Positionsfel Mindre räknefel

Mindre från större Procedurella fel

Multipla fel Rimlighet

Bristfällig information Övrigt
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De tre mest förekommande feltyperna för elever som har annat modersmål än svenska var 

Mindre från större, Procedurella fel och Multipla fel. Feltyperna Rimlighet och 

Positionsfel syns inte i fördelningsdiagrammet på grund av dess låga förekomst. 

Vågrät algoritm 

Den vågräta algoritmen används också av båda elevgrupper; de med svenska som modersmål 

och de med annat modersmål än svenska. Fördelningen av de olika feltyper som uppkommer 

vid vågrät algoritm ser ut på följande vis.  

Elever med svenska som modersmål 

Genom att använda data från de elever som uppgett svenska som enda modersmål ser 

fördelningen av feltyper vid användandet av en vågrät algoritm ut som följer: 

 

 

Figur 9. Fördelning av feltyper för vågrät beräkning i elevgruppen: elever med svenska som modersmål 

 

De tre mest förekommande feltyperna var Mindre från större, Bristfällig information och 

Mindre räknefel. Alla feltyper finns representerade i fördelningsdiagrammet ovan. 

Elever med annat modersmål 

För elever som valt vågrät algoritm och har ett annat modersmål än svenska ser fördelningen 

över feltyper ut så här. 

Fördelning av feltyper 

Talens värde Mindre räknefel

Mindre från större Subtraherar delberäkningar

Rimlighet Bristfällig information

Övrigt
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Figur 10. Fördelning av feltyper för vågrät algoritm i elevgruppen: elever med annat modersmål än svenska 

 

De tre mest förekommande feltyperna är Mindre från större, Övrigt och Bristfällig 

information. Alla feltyper är representerade i fördelningsdiagrammet. 

Sammanfattning 

Vid jämförelser mellan de båda elevgrupperna, elever med svenska som modersmål och 

elever med annat modersmål än svenska syns både likheter och skillnader. För lodrät algoritm 

ser fördelningen relativt lika ut för de båda elevgrupperna, där feltypen Mindre från större 

omfattar ungefär hälften av alla felberäkningar. I båda elevgrupperna kommer feltyperna 

Procedurella fel och Mindre räknefel näst efter Mindre från större. Värt att notera är att 

feltyperna ”positionsfel” och ”rimlighet” är så ovanligt förekommande vid lodrät algoritm att 

de inte syns i någon av elevgruppernas sammanställningar. För vågrät algoritm är den 

dominerande feltypen, också här, i båda elevgrupperna Mindre från större. Inom 

elevgruppen svenska som modersmål är feltypen Mindre räknefel och Subtraherar 

delresultat mer vanligt förekommande än för elevgruppen med annat modersmål än svenska. 

För elevgruppen med annat modersmål än svenska är feltypen Subtraherar delresultat 

nästan obefintlig, 2 %. Däremot är feltyperna Övrigt och Bristfällig information betydligt 

mer förekommande i elevgruppen med annat modersmål än svenska. 

Fördelning av feltyper

Talens värde Mindre räknefel

Mindre från större Subtraherar delberäkningar

Rimlighet Bristfällig information

Övrigt
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Synsätt vid räknehändelser 

Som avslutande uppgift i häftet presenterades en subtraktionsuppgift där jag sökte en händelse 

som kunde passa till uppgiften 132 - 47. Detta sätt att skriva händelser till aritmetiska uttryck 

brukar inom skolan kallas för räknehändelse eller räknesaga. Fördelningen mellan de olika 

synsätten jag tidigare presenterat visas här 

 

 

Figur 11. Fördelning av kategorier vid räknehändelse för båda elevgrupperna 

 

Synsättet Ta bort dominerar stort när det gäller att uttrycka en subtraktion i någon slags 

räknehändelse. Kategorin representeras i ungefär 80 % av elevsvaren. De andra två synsätten 

på subtraktion, Jämförelse och Utfyllnad, är i stort sett lika representerade med 1-2 % av 

elevsvaren. Den näst största kategorin vid skapandet av en räknehändelse är Obesvarade.  

  

Fördelning vid räknehändelse

Jämförelse Ta bort

Utfyllnad Missledande resonemang

Övrigt Obesvarade
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Diskussion 
Syftet med denna uppsats var att beskriva och analysera hur elever med svenska som 

modersmål samt elever med annat modersmål än svenska löser subtraktionsuppgifter och 

formulerar uppgifter utifrån ett givet subtraktionsuttryck. Diskussionen presenteras utifrån tre 

olika rubriker kopplade till de syften jag satt upp för studien, sammanställd i en tabell nedan. 

Tabell 4 

Diskussionens rubriker i relation till uppsatsens frågeställningar 

 

Rubrik Punkt 

  

Hantering av subtraktionsuppgifter 1, 2 och 4 

Elevgrupperna 5 

Synsätt vid subtraktion 3 och 6 

Hantering av subtraktionsuppgifter 

Elever hanterar subtraktionsuppgifter på olika sätt. I den kvalitativa delen av min 

undersökning skapades en modell (se Figur 2) för hur dessa olika sätt kan struktureras. Med 

hjälp av de kvantitativa resultat som framkommit görs här en presentation även utifrån nivå 1 

och nivå 3 i modellen.  

Tabell 5 

Elevers svarsfrekvens i procent, nivå 1  

 

 Läsligt svar Obesvarad 

   

Gröna uppgifter 95 5 

Blå uppgifter 92 8 

Röda uppgifter 93 7 

Svarta uppgifter 92 8 

 

De flesta elever har angivit ett svar på uppgifterna som har gått att använda sig av vid en 

närmare analys. De obesvarade uppgifterna är under 10 % inom uppgifterna i alla 

komplexitetsnivåer. Detta gör att det är en hög svarsfrekvens på uppgiftshäftet och det ökar 

tillförlitligheten i min undersökning.  

Tabell 6 

Förekomst av redovisning vid korrekta svar i procent, nivå 3 

 

 Dokumentation Utan dokumentation  

   

Gröna uppgifter 87,6  12,4  

Blå uppgifter  90,7  9,3  

Röda uppgifter 85  15  

Svarta uppgifter 82,8  17,7  
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Elever, oavsett språkgrupp, som löser uppgifterna i uppgiftshäftet på ett korrekt sätt, gör det 

till störst andel med en redovisning av sina tankegångar, så kallad skriftlig beräkning. 

Andelen elever som inte redovisar sina beräkningar varierar alltifrån 9,3 % till 17, 7 %. 

Resultatet av min studie är jämförbart med Skolverkets delprov för skriftliga räknemetoder i 

år 3 (Skolverket 2013a) där 85 % av eleverna nådde godkänt resultat. Även i de nationella 

proven skriver många elever endast ett svar eller tecknar uppgiften utan att visa en skriftlig 

räknemetod. Det är intressant att vid de uppgifter där flest omgrupperingar eller växlingar 

sker (Svarta uppgifter) är det som högst andel elever som bara skriver svar, och ett korrekt 

sådant också. Kanske har det att göra med att eleverna känner sig osäkra kring räknemetoder 

för denna typ av uppgift och hellre bara skriver ett svar än att redogöra för hur de tänker. 

Selter (2001) beskriver utelämnandet av skriftlig beräkning som en egen metod för att lösa 

subtraktionsuppgifter; Mental Arithemtic (Utan anteckningar). Den modell jag presenterat, se 

figur 2, är skapad utifrån subtraktionsuppgifter generellt och kan användas vid analys av 

elevers skriftliga beräkningar inom subtraktion, upp till tresiffriga tal. I min studie ses en 

variation av olika räknemetoder, vilket ligger i linje med att förhållningsättet till skriftliga 

subtraktionsmetoder under de senaste årtionden har breddats. Den standard algoritmen, som 

föreskrevs i lgr 80, är ett av många olika sätt att hantera beräkningar av subtraktionsuppgifter 

(Bentley & Bentley 2011, Carpenter 1998, Selter 2001).  

 

Tabell 7  

Undersökningsgruppens val av räknemetod utifrån uppgiftstyp, i procent. 

 

 Lodrät beräkningsmodell Vågrät beräkningsmodell 

Gröna uppgifter 46 49  

Blå uppgifter 51  41  

Röda uppgifter 48  45  

Svarta uppgifter 44  48  

Gröna uppgifter – inga övergångar nödvändiga för att lösa subtraktionsuppgifterna 

Blå uppgifter – tiotalsövergångar nödvändiga för att lösa subtraktionsuppgifterna 

Röda uppgifter – hundratalsövergångar nödvändiga för att lösa subtraktionsuppgifterna 

Svarta uppgifter – tiotals- och hundratalsövergångar nödvändiga för att lösa subtraktionsuppgifterna 

 

I Carpenter et al (1998) longitudinella studie kunde man se en ökning av den lodräta 

algoritmen när den väl undervisats om och i slutet av studien användes vågräta algoritmen i 

mindre utsträckning. I mina resultat utläses att räknemetoderna användes någorlunda jämt 

fördelat med störst skillnad, och med fördel lodrät algoritm, inom de blå uppgifterna. De 



56 

 

svarta uppgifterna, anses vara de mest komplexa, utifrån PUMP projektets klassificering 

(Kilborn 1979). Av den anledningen förväntade jag mig att andelen elever som valde den 

lodräta algoritmen skulle öka parallellt med svårighetsgraden på uppgifterna, 

komplexitetsnivåerna. Men istället var det den vågräta algoritmen som användes i störst 

utsträckning för de svarta uppgifterna. För de enklaste och de svåraste uppgiftstyperna (Gröna 

och Svarta) var vågrät algoritm det vanligaste valet och för de två mittersta uppgiftstyperna 

(Blå och Röda) var lodrät algoritm det vanligaste valet. Många av de feltyper som jag 

identifierade är sedan tidigare kända. Den vanligaste felberäkningen, i såväl andras studier 

som min, är att eleverna subtraherar det mindre talet från det större oavsett vilken position 

talen har (Burton & Brown 1978, Fuson 1997, Jordan och Hanich 2000). I min studie är 

denna felkategori metodgemensam och benämnd Mindre från större. En annan av de 

feltyper som identifierades i materialet har jag benämnt Subtraherar delresultat, en 

metodspecifik kategori för vågrät algoritm. Jag har inte hittat denna felberäkningsmodell i 

någon annan studie. Eftersom den var så tydlig i mitt material fick den en egen kategori. 

Huruvida räknemetoderna eleverna väljer är framgångsrika eller inte illustrerar nästa tabell. I 

tabellen visas hur framgångsrika, i procent, metoderna är som eleverna väljer utifrån 

uppgiftstyper. 

 

Tabell 8 

Rätt eller fel svar uppdelat på uppgiftstyper och metodval, i procent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det framgår i tabellen att både inom lodräta algoritm samt vågrät algoritm är de uppgifter där 

växlingar eller omgrupperingar måste ske - blå, röda och svarta uppgifter – svårare för 

eleverna att lyckas med oavsett vilken räknemetod eleverna använder. Detta är en tendens 

som även går att finna i flertalet rapporter såsom Jordan & Hanich 2000, Löwing 2008 och 

Selter 2001. För alla uppgiftstyper är feltyper inom vågrät algoritm oftare förekommande än 

inom lodrät algoritm. Det stämmer väl överens med resultat som kan utläsas i rapporten kring 

svenska elevers kunskaper utifrån TiMMS 2007 (Skolverket 2008b). Värt att notera är att 

41,5 % av de elever som valde vågrät algoritm på de blå uppgifterna gjorde felberäkningar, 

vilket jag anser vara en hög felprocent på den typen av uppgift. Kilborn (1979) rankar denna 

 Lodrät algoritm  Vågrät algoritm 

 Rätt Fel  Rätt  Fel 

Gröna uppgifter 93, 5  6,5  85,7  14,2  

Blå uppgifter 72,5  27,5  58,5  41,5  

Röda uppgifter 75,0  25,0  68,9  31,1  

Svarta uppgifter 63,6  36,4  62,5  37,5  
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typ av uppgifter på en relativt låg komplexitetsnivå. För den högsta komplexitetsnivån, svarta 

uppgifter, har både den lodräta som den vågräta algoritm den högsta andelen beräkningar som 

utmynnar i ett felaktigt svar. Ungefär en tredjedel av elevsvaren inom svarta uppgiftstypen ger 

felaktiga svar, för både lodrät som vågrät algoritm. Det innebär att i min undersökning var 

ingen av de båda algoritmerna som kunde ses som mer framgångsrik för de svarta uppgifterna 

där flera växlingar krävs. Det går att se en intressant jämförelse mellan mina resultat och 

Kilborns (1979) studie som då visade att 40 % av elever i år 4 gör systematiska fel vid dubbel 

växling. Utifrån mina resultat kvarstår denna procentsats över 30 år senare. Dessutom kan 

man nu tillägga att denna höga procentsats kan konstateras vid såväl lodrät som vid vågrät 

algoritm.  

Elevgrupperna 

Det har konstaterats att det finns skillnader i hur framgångsrika elever med svenska som 

modersmål och elever med annat modersmål än svenska är inom matematikämnet (Skolverket 

2012, Skolverket 2013a). När det handlar om inlärning på ett annat modersmål kopplas dessa 

skillnader ofta till språkliga tillkortakommanden framförallt inom det kunskapsrelaterade 

skolspråket (Cummings 2000). Vid jämförelser mellan de båda elevgrupperna i min studie 

kunde jag, för den lodräta algoritmen, urskilja att feltyperna fördelade sig i stort sett jämt 

mellan elever med svenska som modersmål och elever med annat modersmål än svenska. Den 

mest förekommande feltypen i båda grupperna var Mindre från större. Även för den vågräta 

algoritmen stod feltypen Mindre från större för den största andelen. Men vid jämförelser 

mellan de båda elevgrupperna framkommer vissa skillnader. För elever med annat modersmål 

än svenska är feltypen Mindre från större i stort sett hälften av alla fel som görs medan det 

för elever med svenska som modersmål är ca en tredjedel. För elever med annat modersmål 

än svenska sker undervisning i matematik i stor utsträckning på elevens andraspråk och enligt 

Cummings (2000) tar det mellan 5-7 år för elever att lära sig ett kontextreducerat språk. Detta 

kan ha till följd att om undervisningen i skriftliga räknemetoder sker utifrån en vågrät 

algoritm har elever med annat modersmål svårt att tillgodose sig de strategier man behöver på 

grund av ett språkligt tillkortakommande. Löwing & Kilborn (2008) framhåller vikten av att 

elever med annat modersmål än svenska skall hålla fast vid räknemetoder man behärskar och 

inte byta till någon annan metod. Författarna menar att risken för systematiska fel och 

förvirring är överhängande och det är kanske det som mina resultat visar.  

Feltypen Mindre räknefel är mer vanligt förekommande i gruppen elever med svenska som 

modersmål än i gruppen elever med annat modersmål. Enligt Bentley & Bentley (2012) finns 
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ett förhållande mellan förmågan att hantera talfakta och förmågan att genomföra korrekta 

beräkningar. Mot bakgrund av detta ses en brist i talfakta vid vågrät algoritm i högre 

utsträckning hos elever med svenska som modersmål än hos elever med annat modersmål än 

svenska.  Feltypen Subtraherar delresultat förekommer nästan uteslutande bara inom 

gruppen elever med svenska som modersmål. Varför feltypen bara syns inom denna 

elevgrupp är svårt att tolka utifrån den empiri jag har. Min tolkning är att det dominerande 

synsättet på subtraktion inom denna feltyp är ”ta bort” och det är så starkt förankrat hos 

eleverna att subtrahera är det enda de gör.  

Synsätt vid subtraktion 

Subtraktion har flera olika ansikten eller kan ses utifrån olika synsätt (Fuson 1984, Löwing 

2008). Eleverna i min studie väljer det synsätt som beskrivs som den vanligaste (Alm 2010) 

när elever skriver en subtraktionsberättelse utifrån ett givet uttryck, nämligen minskning eller 

ta bort. Vid nationella provet år 2009 använde 71 % av eleverna en beskrivning av karaktären 

minskning och i min studie använde ungefär 80 % densamma. Alm (Skolverket 2010) lyfter 

fram elevens ökade chanser till framgång genom kunskaper om subtraktionens olika synsätt. 

Även Malmer (2002) menar att användningen av synsätt varierar utifrån elevens tillgång till 

redskap men också uppgiftens utformning. I min studie skulle eleverna skriva en 

räknehändelse till uttrycket 132 – 47 där minuenden och subtrahendens värden är relativt 

långt ifrån varandra. Om uttrycket istället var 132 – 128, där minuenden och subtrahenden 

istället har värde relativt nära varandra, kanske jag hade sett en annan fördelning av synsätt på 

subtraktion. I uttrycket 132 – 128 lockar termernas närhet till att utnyttja en annan typ av 

tankeform, i min undersökning kallad utfyllnad. Selter (2001) kallar denna typ av metod för 

”adding up” och denna metod lämpar sig just när minuend och subtrahend är nära varandra. 

Vid sammanställningen av synsätt på räknehändelser blev Obesvarade näst största kategori. 

Detta beror säkerligen på att uppgiften låg sist i enkäten. En möjlig förklaring är att eleverna 

inte hunnit med denna uppgift snarare än att uppgiften upplevdes som svår eller olösbar. 
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Vidare forskning 
Min studie har utgått från elevers olika lösningar på ett antal matematikuppgifter i subtraktion 

för att samla in ett statistiskt underlag för räknemetod, feltyper och synsätt på subtraktion. I en 

fortsatt studie skulle ett intervjuförfarande kunna komplettera denna studie. Fördelen med 

intervju är att jag som forskare kan utifrån elevers tankar kring olika val de gör också förstå 

varför olika problem uppstår. 

I min studie valde jag att gruppera mina uppgifter utifrån olika komplexitetsnivåer, 

uppgiftsgrupperingar. En intressant vinkling skulle vara att följa individers val av räknemetod 

utifrån uppgiftens karaktär. Vilka preferenser har elever? Vilka tankemönster skapas utifrån 

uppgiftens utseende eller innehåll? 

 

Ett utvecklingsområde skulle kunna vara att göra studien longitudinell, det vill säga att jag 

följer en klass under ett antal år. Till exempel från år 4 till år 6. Under dessa år görs tester och 

analyser utifrån mitt flödesschema, för varje elev. Detta dokumenteras sedan med jämna 

mellanrum samtidigt som det görs klassrumsobservationer vid genomgångar av 

subtraktionsmetoder. Det som eftersöks är förändringar i elevers metoder/metodval utifrån 

vad som belysts under genomgångar kring räknemetoder vid subtraktion. Finns möjlighet att 

följa matematikundervisning som sker på elevers modersmål kan detta användas som en 

kontrollgrupp utifrån en språklig aspekt. Kanske kan man på så sätt hitta nyckeln till 

undervisningens gåta när det gäller svårigheterna med subtraktionsberäkningar. Svårigheterna 

som Kilborn (1979) identifierade kvarstår ju faktiskt än idag! 
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      Bilaga 1 

Linköping 100212 

 

Hej! 

 

Mitt namn är Cecilia Björkhammer och jag arbetar som lärare på en F-6 skola i Linköping. 

Dessutom studerar jag vid Linköpings Universitet på magisterprogrammet i pedagogiskt 

arbete. I min uppsats intresserar jag mig för hur elever i år 4 löser subtraktionsuppgifter. 

 

Först vill jag uttrycka mitt TACK för att ni kan tänka er att hjälpa mig med insamlandet av 

material till min uppsats. Det betyder mycket för mig. 

 

 

Sedan skulle jag vilja förtydliga ett antal saker: 

 

 Det är viktigt att eleverna fyller i det modersmål de talar, håll extra ögon på att det blir 

gjort.  

 Första sidan räcker om eleverna skriver ett svar, i resten av häftet skall de redovisa 

sina uträkningar. 

 Observera att jag kopierat uppgifterna dubbelsidigt! Kontrollera gärna att eleverna 

uppmärksammat detta när de lämnar in, så att de inte lämnat någon sida tom för de 

inte sett den. 

 Tanken är att eleverna skall lösa uppgifterna utan handledning av någon pedagog. Om 

de inte kan lösa någon uppgift får de lämna den obesvarad – men uppmuntra dem 

gärna att göra ett försök. 

 Materialet skall skickas till mig orättat. 

 Det går bra att skicka med materialet med er matematikambassadör, eller i bifogat 

internkuvert (häfta gärna ihop interkuvertet så att inte materialet försvinner på vägen). 

 Som ni kanske uppmärksammat i föräldrabrevet så kan de meddela mig fram till den 5 

mars om de inte vill att deras barns svar skall komma mig tillkänna. Jag kommer att 

meddela er i början av v 10 om det är några elevers svar ni inte skall skicka till mig. 

 

 

Tveka inte om det uppstår några frågor eller funderingar kring detta. Jag finns på mail: 

cecilia.bjorkhammer@linkoping.se eller mobil: 0722 – 12 71 33. 

  

 

 

 

Med vänliga hälsningar, 

Cecilia Björkhammer 
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Bilaga 2 

Linköping 100210 

 

 

Hej! 

 

Mitt namn är Cecilia Björkhammer och jag arbetar som lärare på en F-6 skola i Linköping. 

Dessutom studerar jag vid Linköpings Universitet och läser en magisterutbildning i 

pedagogiskt arbete. I min uppsats jag precis påbörjat, intresserar jag mig för hur elever i år 4 

löser subtraktionsuppgifter, exempelvis 123 - 78.  

 

Ni får det här brevet för att jag vill samla in underlag till uppsatsen i ert barns klass. Detta 

kommer att gå till på följande vis: Alla elever i klassen genomför, individuellt, ett antal 

matematikuppgifter i subtraktion. Dessa uppgifter kommer senare att samlas in av mig och 

analyseras för min uppsats.  

 

Inga personuppgifter kommer att finnas med i min uppsats, ert barns svar kommer att vara 

helt anonymt för alla utom för mig. 

 

Har du några frågor till mig angående detta, eller om du inte vill att ditt barns uppgifter skall 

komma mig tillkänna, kan du kontakta mig på mail: cecilia.bjorkhammer@linkoping.se eller 

mobil: 0722-127133 före 5 mars. 

 

Tack för er medverkan! 

 

 

 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

 

 

 

Cecilia Björkhammer 
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Bilaga 3 

Kul med minus! 
 

Namn: _____________________________________________ 

Skola:______________________________________ 

 

Vilka språk pratar du, i skolan och hemma (modersmål)?  

Skolan:__________________________________________________________

Hemma:_________________________________________________________ 

 

På första sidan behöver du bara skriva ett svar. 

1a 7 – 3 = 

 14 – 9 = 

 13 – 7 = 

 5 – 1 = 

 12 – 3 = 

 

2a 15 – 8 = 

 8 – 3 = 

 11 – 7 = 

 10 – 3 = 

 17 – 9 = 

 

3a 8 – 6 =  

 13 – 8 = 

 4 – 3 = 

 16 – 8 = 

 9 – 4 = 
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På dessa uppgifter ska du visa hur du tänker. Skriv av och räkna ut: 

4a 78 – 21 

 

 

 

 

 

b 107 – 10  

 

 

 

 

 

c 589 – 146  

 

 

 

 

 

d 120 – 80  
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Kom ihåg att visa hur du tänker. Skriv av och räkna ut: 

5a 41 – 29 

 

 

 

 

 

b 102 – 87 

 

 

 

 

 

c 732 – 516 

 

 

 

 

 

d 501 – 399 
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Kom ihåg att visa hur du tänker. Skriv av och räkna ut: 

6a 39 – 18 

 

 

 

 

 

b 300 – 7 

 

 

 

 

 

c 365 – 33 

 

 

 

 

 

d 726 – 178 
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Kom ihåg att visa hur du tänker. Skriv av och räkna ut: 

7a 510 – 207 

 

 

 

 

b 583 – 391 

 

 

 

 

 

c 152 – 35 

 

 

 

 

 

d 327 – 181 
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8a Skriv en räknehändelse (räknesaga) till 132 – 47 

 

 


