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Sammanfattning 
Forskning visar att elever redan vid skolstart har med sig olika subtraktionsuppfattningar om 

strategier och att det är upp till varje pedagog att hjälpa elever att utveckla dessa strategier. Då 

vi under vår verksamhetsförlagda utbildning fått uppfattningen av att många elever upplevt 

subtraktion som ett problematiskt räknesätt har vi valt att fördjupa oss inom detta område.  

 

Syftet med examensarbetet var att undersöka hur elever i årskurs två och tre hade uppfattat 

olika subtraktionsstrategier samt vilka strategier deras pedagoger i matematik hade introducerat 

för dem. Vidare var vi intresserade av om det fanns något samband mellan elevernas val av 

strategier och de strategier som pedagogerna beskrev att de lärde ut.  

 

I undersökningen använde vi oss av kvalitativa intervjuer med två pedagoger och 

samtalsintervjuer med tjugo elever.  

 

Det resultat vi kom fram till i vår undersökning var att eleverna använde sig av flera olika sätt 

att lösa förutbestämda subtraktionsuppgifter. Det visade sig att elever använde sig av olika 

strategier för att lösa samma uppgift. Bland dessa strategier fann vi både likheter och skillnader. 

De strategier eleverna valde att använda sig av för att lösa uppgifterna visade sig ha stor 

betydelse för om eleverna skulle lyckas lösa uppgifterna. I vårt resultat framkom även tydliga 

samband mellan elevernas val av subtraktionsstrategier och de strategier som deras pedagoger 

valde att använda sig av i sin undervisning.   

 

 
Nyckelord 

Matematik, subtraktion och strategier 
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1. Inledning  
Som blivande lärare i ämnet matematik anser vi att elevers val av strategier vid subtraktion är 

ett intressant område. Anledningen till det är att vi under våra verksamhetsförlagda utbildningar 

(VFU) fått uppfattningen av att många elever upplever subtraktion som ett problematiskt 

räknesätt.  Under olika tillfällen av vår lärarutbildning har vi sett variationer av strategier elever 

valt att använda sig av för att lösa olika matematikuppgifter.  

 

Enligt kursplanen för matematik under mål att uppnå för årskurs 3 står det att eleverna redan i 

slutet av årskurs 3 ska kunna räkna i huvudet med de fyra olika räknesätten när talen och dess 

svar är inom heltalsområdet 0-20 (SKOLFS:2000:135). Likaså står det i kursplanen att eleverna 

ska kunna subtrahera tal med hjälp av skriftliga räknemetoder tal och dess svar är inom 

talområdet 0-200. Då vi som framtida lärare enligt läroplanen ska planera undervisningen efter 

varje elevers förutsättningar och behov (Skolverket, 1994) menar vi att det är viktigt att samtala 

med eleverna och därigenom se hur de beskriver sina tankar vid olika matematikuppgifter. Det 

är något som Alexandersson (1994), professor vid institutionen för pedagogik, kommunikation 

och lärande, Göteborgs universitet menar är viktigt. Han menar att det är bra att veta hur barn 

tänker alltså hur de går tillväga för att lösa olika matematikuppgifter.   

 

McIntosh (1995), forskare kring taluppfattning och lärarutbildare i Perth, Australien framhåller 

att om elever har goda grundläggande kunskaper i matematik och är trygga med dessa, visar 

större benägenhet att variera sina val av uträkningsstrategier. Löwing, (2002, 2008) 

universitetslektor i matematikdidaktik, Göteborgs universitet menar precis som MacIntosh att 

det är viktigt att eleverna känner sig trygga med de strategier de använder sig av. Vidare menar 

hon att det är viktigt att elever behärskar de strategier som de använder sig av. Författaren 

betonar att när elever sedan går vidare till större talområden än talområdet 0-9  krävs det att de 

har flyt i sitt grundläggande räknande (a.a).  

 

Löwing (2002, 2008) hänvisar till de internationella forskarna Carpenter och Mosers (1984) 

som under 1980-talet gjorde ett omfattande forskningsarbete om barns sätt att räkna. Deras 

studie visar att elever redan vid skolstart har med sig tre olika uppfattningar av 

subtraktionsstrategier. De tre strategierna är ”ta bort”, ”komplettera/räkna uppåt” och 

”jämföra”. Löwing (2002, 2008) betonar att om elever i skolan endast använder sig av den 

strategi som Carpenter och Moser benämner vid ”ta bort” kan det leda till räknefel redan på 

enkla uppgifter. Löwing menar att en pedagog i sin undervisning bör introducera fler än enbart 
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en strategi. Detta är något som Carpenter och Moser (1984) framhåller då de menar att om 

pedagoger i sin undervisning väljer att introducera flera olika strategier kan det underlätta för 

eleverna. Löwing (2002, 2008) som nämns ovan och Kilborn (2003) som tidigare arbetat som 

universitetslektor vid Göteborgs universitet, menar att belastningen på arbetsminnet minskar 

när elever finner effektiva strategier som krävs vid svårare uträkningar. Carpenter och Moser 

(1984) framhåller att om elever får se olika sätt att gå tillväga för att lösa olika 

matematikuppgifter har de större förutsättningar att vidareutveckla sina strategier vilket kan 

leda till att de klarar av olika svårighetsgrader inom räknesättet subtraktion. Vidare framhåller 

Carpenter och Mosers att det är pedagogernas uppgift att knyta samman och utveckla elevers 

strategier så att de genom dessa får ett funktionellt subtraktionsbegrepp 

 

Ser man på läroplanens riktlinjer där det framgår att lärarna skall utgå från elevers tänkande, 

förutsättningar och behov kan man förstå vad Alexandersson (1994), Löwing (2002, 2008) samt 

Carpenter och Mosers (1984) vill få fram med sina forskningsstudier. De menar att det är 

viktigt se till varje individs grunduppfattningar av subtraktionsstrategier redan vid skolstart och 

utifrån dessa förutsättningar gå vidare, utveckla och knyta samman elevers kunskaper. Samtliga 

ovanstående författare framhåller vikten av att hjälpa eleverna att sätta ord på sina egna tankar 

vilket är grunden för att varje elev ska kunna utveckla sina strategier till ett funktionellt 

arbetssätt.  
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1.1 Syfte 
Med utgångspunkt i tidigare forskning är vårt syfte att se vilka olika matematiska 

lösningsstrategier elever använder sig av vid lösning av förutbestämda uppgifter inom 

räknesättet subtraktion. Urvalet är 20 elever på två olika grundskolor i sydvästra Sverige. Det 

innebär tio elever på vardera skolan varav tio går i årskurs 2 och tio går i årskurs 3. Vi är 

intresserade av att undersöka hur eleverna uppfattar olika subtraktionsstrategier samt vilka 

strategier de använder sig av. Vidare kommer vi att intervjua elevernas matematiklärare och 

därigenom söka svar på vilka utlärningsstrategier de använder sig av vid genomgång av 

subtraktionsuppgifter. Vi vill även undersöka sambandet mellan elevernas lösningsstrategier 

och pedagogens undervisningsupplägg inom räknesättet subtraktion.  

 

Frågeställningar  

• Hur uppfattar elever olika subtraktionsstrategier och i vilken omfattning använder de sig 

av dem? 

• Hur uttrycker pedagogerna sig om vilka strategier de lär ut vid undervisning av 

subtraktion? 

• Finns det något samband mellan elevernas val av strategier och de strategier som 

pedagogerna lär ut?  
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2. Litteraturgenomgång  
Litteraturgenomgången inleds med en överblick om elevers grundläggande taluppfattning och 

därefter går vi igenom de olika subtraktionsuppfattningar som Löwing (2002, 2008) belyser i 

sin forskning. Löwing som har mångårig erfarenhet av lärarutbildning och 

kompetensutveckling har under senare år blivit väldigt uppmärksammad på grund av hennes 

avhandling som handlar om kvalitén på den matematik som kommuniceras mellan pedagoger 

och elever under matematiklektioner. Hon har även på uppdrag av skolverket utvecklat 

Diamant som är ett nationellt diagnosinstrument för skolåren F – 5. I samband med detta arbete 

har hon bidragit med ett tillgängligt verktyg som pedagoger kan använda sig av när de 

kartlägger svenska elevers matematikkunskaper. Vidare i litteraturgenomgången tar vi upp 

elevers taluppfattning, olika subtraktionsstrategier samt författares olika åsikter om strategier. 

Slutligen presenterar vi pedagogers inverkan på elevers val av strategier.  

2.1 Elevers taluppfattning  
Löwing (2002, 2008) menar att för att barn skall lära sig matematik är det en förutsättning att 

de har en god taluppfattning när de börjar i skolan. Författaren skriver att tidigare forskning har 

visat att barn har en förmåga att bygga upp kunskaper i matematik mycket tidigare än man 

tidigare trott. Hon betonar lärarens roll i att utveckla elevers taluppfattning och hon menar att 

för att kunna hjälpa eleverna att bygga upp en god taluppfattning måste lärarna vara väl 

medvetna om strukturen i talens uppbyggnad. Vidare menar Löwing att taluppfattning handlar 

om att ha en känsla för hur tal är uppbyggda. Författaren betonar även vikten av att eleverna har 

en övergripande förståelse som ligger till grund för deras beslut om vilka strategier de kan 

använda sig av vid olika uppgifter. Detta leder i sin tur till att elever direkt utan att reflektera 

över detta kan arbeta med talen. Författaren beskriver vad som ingår i en god taluppfattning på 

följande sätt:  

 
• Behärskar talens ordning både framåt och bakåt i talraden, till en början upp till 100, senare upp till 1000, 

• Känna talens grannar och grannens granne samt hur man går framåt och bakåt med 10-steg i talraden, 

• Behärska tiotals- och hundratalsövergångarna samt senare även tiondels- och hundradelsövergångarna, 

• Behärska 10- och 100-kamraterna, 

• Kunna dela upp tal på olika sätt i termer, 

• Veta att om man lägger till 1 eller 2 till en av termerna i en addition (som 12 + 7) så ökar summan med 1 

respektive 2, 

• Kunna utnyttja den kommutativa lagen för addition och veta att en uppgift som 2 + 39 kan lösas som 39 + 

2, 
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• Kunna använda den associativa lagen för addition i situationer som 6 + 4 = (5 + 1) + 4 = 5 + (4 + 1) = 5 + 

5.  

          (Löwing, 2008 s. 113) 

  

Löwing (2008) betonar att ovanstående beskrivningar av vad som ingår i en god taluppfattning är 

förkunskaper som elever inte kan skapa på egen hand. Vidare menar hon att denna grund är viktig 

för att eleverna ska klara av andra delar i matematiken som kräver grundläggande taluppfattning. 

För att eleverna ska kunna ta till sig dessa delar krävs en genomtänkt, långsiktig planering av 

pedagogen med många tillfällen att praktisera kunskapen.  

 

TIMSS är en internationell studie som vart fjärde år avser undersöka elevers matematik- och No 

kunskaper i årskurserna 4 och 8. År 2007 var det första gången som Sverige deltog med elever 

från årskurs 4. I Sverige är det skolverket som ansvarar för att undersökningarna genomförs och 

de i sin tur samarbetar med ämnesdidaktiska forskare från olika universitet. En undersökning 

utförd av TIMMS har visat att elever i de lägre skolåren har svårt för att nå upp till de mål som 

finns i matematikens kursplan (Skolverket, 2007). År 2007 utförde TIMSS (Skolverket, 2007) en 

undersökning som grundade sig på att undersöka vilka hinder elever i årskurs 1, 2, 3, 4 och 7 

stöter på i sin matematikutveckling. Tillsammans djupintervjuades 300 elever och det visade sig 

att det största problemet med elevers matematikutveckling var deras förståelse inom talbegreppet 

samt inom aritmetiken. Genom denna vetenskapliga undersökning var det möjligt att få fram 

vilket sätt elever resonerade när de gjorde vissa misstag vid uträkningarna. Det man kom fram till 

var att endast 50 % av eleverna i årskurs 7 hade utvecklat beräkningsstrategier som var optimala 

för fortsatt lärande enligt TIMSS studie.   

 

Malmer fil. hedersdoktor och Kronqvist, universitets adjunkt (1993) vilka är verksamma vid 

Malmö högskola menar att i allt för många fall är det pedagogerna som inte uppmärksammar de 

brister som ligger till grund för elevens svårigheter. Författarna menar att orsakerna till elevers 

svårigheter kan vara bristande taluppfattning som resulterar i felaktiga strategier som i sin tur kan 

leda till felaktiga svar när svårighetsgraden i subtraktion ökar. Malmer (2002) menar att 

räknesättet subtraktion innehåller många svårigheter för många elever. Hon anser att osäkra 

elever ofta binder upp sig på en specifik strategi och detta leder till att de inte vågar tro på sin 

egen förmåga att lösa uppgiften. Malmer och Kronqvist (1993) menar att denna negativa spiral 

ofta leder till bristande självförtroende och osäkerhet som i sin tur kan få negativa konsekvenser 
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för den fortsatta undervisningen. Författarna menar att pedagoger inom skolans lägre årskurser 

inte ska införa matematiska symboler innan barnen fått en säker taluppfattning. 

 

2.2 Varierande subtraktionsuppfattningar 
I denna del har vi inspirerats av Löwings (2002, 2008) sätt att beskriva olika uppfattningar av 

subtraktion. Vi har därför valt att kortfattat förklara de fem olika uppfattningar som Löwing 

benämner angående elevers subtraktionsstrategier. Författaren framhåller att man kan använda sig 

av olika tankestrategier beroende på uppgiftens utseende. För att underlätta för läsaren har vi valt 

att använda oss av Löwings benämning av de olika strategierna som rubriker. Nedan följer en 

kortare beskrivning av dessa och därefter belyser vi med exempel på hur en uppgift kan se ut vid 

användandet av den specifika strategin. Följande exempel på uppgifter är inspirerade av Löwings 

och även Kilborns (2003) sätt att förklara de fem olika strategierna som de benämner vid runda 

tal och överslagsräkning, komplettera/räkna uppåt, ta bort, jämföra och lika tillägg.  

 

Enligt Löwing (2008) finns det betydligt fler tankestrategier vid subtraktionsuträkningar än vid 

addition. Samtidigt menar författaren att många subtraktionsstrategier stöds av motsvarande 

additioner 

 

2.2.1 Runda tal och överslagsräkning 
Vid huvudräkning menar Löwing och Kilborn (2003) att det kan vara svårt att tänka talen 

samtidigt som en uppgift ska genomföras i olika steg. Detta leder till att elever många gånger 

använder sig av överslagsräkning. Vid överslagsräkning byts talen ut mot andra tal som man 

lättare kan behandla i huvudet. Författarna benämner dessa tal vid runda tal och visar att exempel 

på sådana tal kan vara 30, 40 eller 100.  

 

Löwing (2008) menar att vid beräkning av uppgiften 53-28 kan beräkningen inledas med att 

runda av talen.  Uppgiften blir då 50 – 30, vilket ger ett värde av 20. Då 53 är 3 mer än 50 och 30 

är 2 mindre än 28 kommer felen i avrundningen gå åt olika håll. Författaren menar att därför är 

det bättre att bara avrunda det ena talet. Genom att avrunda 28 till 30 framkommer en lättare 

uppgift nämligen 53 – 30 = 23. Vidare menar Löwing att det är viktigt är att inte glömma det 

slutliga steget i uträkningen som blir att lägga till de 2 som man vid överslagsräkningen dragit 

bort och det korrekta talet blir då 25. 
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2.2.2 Komplettera/räkna uppåt 
Löwing och Kilborn (2003) menar att komplettera innebär att man räknar uppåt från delen. I det 

här fallet handlar det inte om att ta bort utan att tänka i termen komplettera. För att förklara 

strategin har vi använt oss av samma uppgift 53 – 28 som vi använde oss av i ovanstående del. 

Vid användandet av strategin komplettera (lägga till) kan man enligt Löwing (2008) använda sig 

av tre olika strategier.   

 

Löwing (a.a) förklarar dessa tre strategier på följande sätt. Författaren menar att vid en av 

strategierna inleds beräkningen med att addera 2 till 28 för att få det runda talet 30. Det är då 23 

kvar till 53. Differensen på detta tal blir följande 53 – 28 är lika med 2 + 23 = 25. En annan 

strategi är att lägga till tiotalen, 38, 48. Sedan är det 5 steg kvar till 53. En tredje strategi inleds 

med att komplettera med ental tills entalen blir desamma som i 53. Man adderar alltså 5 till 28 

som ger 33. Därefter är det 2 tiotal till 53. 

 

2.2.3 Ta bort 
Vid strategin ta bort rekommenderar Löwing och Kilborn (2003) att man kan använda sig av vid 

subtraktionsuppgifter som kan lösas genom att ta bort små tal eller ett litet antal tiotal. Författarna 

förklarar att vid uppgiften 203-6 kan man räkna bakåt 6 steg. De framhåller att detta kan ske på 

två sätt antingen att man räknar i ett steg på följande sätt 203, 202, 201, 200, 199, 198 eller att 

man räknar i två steg det vill säga i första steget 203, 202, 201, 200 och i nästa steg räknar man 

199, 198. Vidare förklarar Löwing och Kilborn att ta bort strategin går även att använda sig av 

när man ska räkna bakåt i tiotal.  

 

Löwing (2008) menar att strategin ta bort inte passar så bra i uppgiften 53-28 som vi tidigare 

använt oss av utan här kan vi istället använda oss av uppgiften 8 – 2 = 6. För att förtydliga hur 

strategin kan gå till beskriver Löwing (2008) det med en uppgift på följande sätt: 

 

Elvis hade 8 äpplen. Han åt upp 2 av dem. Hur många har han nu kvar? Här vet eleven att om 

man äter upp ett äpple finns det 7 kvar och äter man upp ett äpple till så är det 6 kvar. Man tar 

alltså bort 2 äpplen, ett i taget. 
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2.2.4 Jämföra 
Löwing och Kilborn (2003) menar att det finns många olika sätt att använda sig av strategin 

jämföra. Författarna förklarar att en uppgift kan förenklas så att den blir lättare att räkna ut. De 

menar att man exempelvis kan se på uppgiften 237-132 och tänka bort tiotalen och istället tänka 

203-102.  

 

I ett annat exempel kan vi använda oss av den uppgift som vi tidigare inspirerats av att använda 

oss av från Löwing (2008). Om vi använder oss av uppgiften 53-28 och nu använder oss av 

strategin jämföra, då kan man inleda med att jämföra de båda talen med 30. Då 53 är 23 mer än 

30 och 28 är 2 mindre blir differensen 23 + 2 = 25 

 

2.2.5 Lika tillägg 
Med lika tillägg menas att man vid en subtraktion använder sig av addition av samma tal till båda 

termerna vilket inte leder till någon förändring av differensen (Löwing, 2008). Denna strategi 

lämpar sig också bra på talet 53 – 28. Lägger man till lika mycket på båda sidorna blir det en 

betydligt enklare subtraktion nämligen 55 – 30 = 25 

 

2.3 Olika åsikter om strategier 
Forskningen är inte helt entydig när det gäller subtraktionsstrategier och i följande del tar vi upp 

olika författare och forskares åsikter om vad de anser vara viktigt gällande elevers val av 

subtraktionsstrategier.  

 

Adler (2007) skriver att de olika stegen fram till en lösning följer en logisk och bestämd ordning. 

Logiken berör ens förmåga att tankemässigt ta ställning till om olika strategier till lösningen är 

rimliga. Enligt Adler har elever blivit sämre på huvudräkning och mekanisk räkning i jämförelse 

med 60- talet. De har inte heller blivit bättre på problemlösningar och att tänka och arbeta logiskt. 

Han anser att problemet är allvarligt och att man måste hitta nya former för att ge bättre 

grundläggande färdigheter och djupare förståelse. Vidare menar Adler att matematik och logik 

hör ihop på många sätt. Adler menar att matematik handlar om att känna igen och se mönster. 

Om man inte känner igen mönstret direkt är det bra att ha en strategi. Adler framhåller att många 

elever har förmågan att känna igen tal och har även förståelsen om vilket räknesätt de behöver 



 11 

använda sig av men samtidigt betonar han att detta inte är tillräckligt. Författaren betonar vikten 

av att använda sig av strategier som förenklar och gör talen hanterbara. Vidare framhåller Adler 

att grunden för utveckling av logiskt tänkande finner man när man har förmågan att stanna upp 

och reflektera över hur man löst en uppgift, eller ett problem. Det logiska tänkandet berör det 

förnuftsmässiga och tankemässiga. Det handlar om att tänka i flera steg, se samband och 

undersöka möjliga lösningar enligt författaren ovan.  

 

McIntosh (1995) skriver att om elever har goda grundläggande kunskaper i matematik och är 

trygga med dessa visar en större benägenhet till att kunna variera sina val av strategier. Han 

menar precis som Malmer (2002) att svaga elever binder upp sig vid en specifik strategi och detta 

skapar problem för eleven. McIntosh (1995) anser att elever bör få speciella lektionspass där man 

har möjlighet att diskutera sina strategier med övriga i klassen för att på detta sätt upptäcka att det 

finns olika tankestrategier för att lösa samma uppgift. 

 

Till skillnad från Adler (2007) framhåller Löwing (2008) att när man bygger upp didaktiska 

teorier bör man noggrant studera hur elever uppfattar subtraktion och hur de räknar. Inom 

subtraktion talar man om termer och differens. Vid uträkning av uppgiften 5 – 3 = 2, så är 5 och 3 

termer och 2 kallas differens. En vanlig uppfattning enligt författaren är att subtraktion endast 

handlar om att minska och ta bort. I verkligheten är det bara en av många möjligheter. Malmer 

(1993) anser att det är viktigt att eleverna får en tilltro till att själv ta sig fram i deras uträkningar 

och att pedagogerna tillåter dem att gå sina egna vägar. Malmer framhåller att det är viktigt att vi 

som pedagoger hjälper elever att hantera strategierna på ett rationellt tillvägagångssätt. Vidare 

betonar Malmer att tvinga på eleverna ett tänkande som de inte är mogna för innebär att de blir 

totalberoende av memorering och då litar de inte längre på sin egen förmåga.  

 

2.4 Pedagogens inverkan på elevernas val av subtraktionsstrategier  
I följande del presenteras olika faktorer som pedagogen till viss del kan ha inverkan på när eleven 

gör sina val av strategier vid subtraktionsuppgifter.  

 

Ahlberg (2001), som är professor i specialpedagogik vid Göteborgs universitet anser att vissa 

händelseförlopp i undervisningen är mer kritiska än andra. Generellt sätt handlar det om 

övergångar från ett vardagligt tänkande till det abstrakta matematiska symbolspråket. Ahlberg 

menar att när eleverna börjar skolan och möter en skriven, formell matematik som skiljer sig från 
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deras tidigare sätt att tänka skapas en förvirring för många då den formella matematiken i 

grunden syftar till att bygga upp elevers förståelse för talens innebörd. Författaren menar att 

många elever överger sina egna metoder och förväntar sig istället att läraren ska tala om hur dem 

ska gå till väga. Ahlberg menar vidare att skolans specifika lösningsmetoder och tabellkunskaper 

är ett brott mot barnens egna sätt att tänka och lösa problem. Undervisningen tar därför inte sin 

utgångspunkt i barnens värld utan i matematikens. Detta kan enligt Ahlberg innebära att eleverna 

känner att deras tänkande inte duger, vilket kan ligga till grunden för en negativ attityd till 

matematik och resultera i blockeringar senare i skolan. Hon menar även att om barnen varje gång 

de försöker använda de matematiska symbolerna på egen hand, får förklarat av läraren att de inte 

gör rätt, är det stor risk att deras tilltro till sig själv försvinner. 

 

Löwing och Kilborn (2002) betonar att det sätt eleverna får möta matematikinnehållet och sedan 

bearbetar det, har en stor betydelse för inlärningen. Författarna betonar tydligare än Ahlberg 

(2001) att det är lärarens ansvar att genom sin planering skapa goda möjligheter för eleverna att 

tillgodogöra sig kunskapen. De menar även att det är först när läraren har kunskap om innehåll 

och metod i förhållande till den enskilde eleven som undervisning uppstår på riktigt. Detta ställer 

stora krav på pedagogen att förstå hur den enskilde eleven förstår innehållet och hur man som 

pedagog kan utveckla denna process enligt författarna ovan. Löwing (2008) förklarar att det är 

upp till pedagogen att ta reda på hur eleven uppfattar de olika subtraktionsstrategierna för att på 

detta sätt rätta till felaktiga tankegångar. Löwing (a.a) framhåller vidare att ju fler strategier 

eleverna känner till desto större chans är det att de finner bra strategier för att lösa nya typer av 

uppgifter. Författaren menar även att det är upp till pedagogen att sortera och göra en bedömning 

av vilka strategier som bör uppmuntras i klassen och utefter denna bedömning låta eleverna i 

klassen byta upp sig till den nya strategin. 

 

I ett ytterligare förtydligat lärarperspektiv har Alexandersson (1994) i sin avhandling kunnat dra 

en slutsats angående lärarnas metod och medvetande om sin egen undervisning. I forskningen 

ingick tolv lärare som Alexandersson studerade under en tidsperiod. Av dessa tolv lärare var det 

bara en lärare som fokuserade uppmärksamheten av sin undervisning på innehållet och eleven, 

det vill säga på elevens förmåga att tillägna sig undervisningens innehåll. De övriga elva lärarna 

fokuserade på arbetssättet och metoden men inte på elevens förmåga. I följande citat beskriver 

Alexandersson hur viktigt det är att pedagogen har goda ämneskunskaper. Det är först när 

pedagogen har tillräckligt med ämneskunskaper som han eller hon kan urskilja vad och hur man 

presenterar olika principer inom ämnet för olika elever.  
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Goda ämneskunskaper är en förutsättning för att lärarna skall kunna ta utgångspunkt i ett tänkt 

innehåll. Skall till exempel en uppfattning om ett specifikt innehåll urskiljas eller fokuseras hos 

eleven måste läraren själv ha tillräckligt med kunskaper om ämnet. Först då kan han eller hon 

urskilja, vad som är perifert, hur olika principer inom ämnet är relaterade till varandra och hur dess 

grundläggande principer kan presenteras. Genom en djupare ämneskunskap kan läraren förklara 

och skapa analogier när ett specifikt innehåll diskuteras och skall förmedlas. Men varken en 

gedigen ämneskunskap i sig eller en väl utvecklas metodisk förmåga är tillräcklig. Det är hur dessa 

två aspekter av undervisningen förenas som är centrala.  

     (Alexandersson, 1994, s. 233.) 

 

Här pekar Alexandersson (a.a) på betydelsen av hur viktiga lärarnas ämneskunskaper är inom 

matematik och även deras förmåga att planera och utforma undervisningen utifrån varje elevs 

förutsättningar och behov. Mellan Alexanderssons slutsats och de internationella forskarna Bass 

och Balls (2000) forskning kan man se paralleller om lärares metod och medvetande. Denna 

forskning beskrivs i Löwings (2002) rapport där Bass och Balls menar att lärarna behöver kunna 

mycket mer än bara sina ämneskunskaper. Det behövs så mycket mer än att bara servera eleverna 

färdiga teorier och strategier. Forskarna menar att man måste väva samman detta med 

inlärningspsykologi, det vill säga hur det går till när eleverna konstruerar kunskapen i fråga. 

Enligt Bass och Balls (a.a) bör lärarna istället fokusera på att kunna uppfatta olika elevers 

strategier och tankegångar och utifrån elevernas olika förutsättningar skapa möjligheter för ny 

kunskap. 

 

3. Kunskapsteoretiska perspektiv  
Då vi i vår forskningsstudie avser att undersöka elevers och pedagogers uppfattningar inom 

subtraktion och då vi även är intresserade av att se sambandet mellan elevers och pedagogers 

strategier kommer vi inledningsvis att belysa olika författares och forskares syn på elevers 

lärande utifrån Vygotskij syn på lärandet. Vi har valt att belysa det sociokulturella perspektivet 

som Vygotskil förespråkar då detta perspektiv bryter mot det klassiska förmedlingspedagogik där 

läraren lär ut och eleverna lär in kunskapen. Enligt detta perspektiv ses kunskap som något som 

skapas i ett socialt sammanhang som resultera i att människan försöker att se och förstå världen 

runt omkring sig (Säljö, 2000). Vi har delat in dessa delar under rubrikerna socialt samspel och 

tänkandet. Vidare har vi i vår forskningsstudie inspirerats av fenomenografin och kommer därför 

att beskriva detta perspektiv nedan. 
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3.1 Socialt samspel 
Säljö (2000), professor i pedagogik vid Göteborgs universitet framhåller att i det sociokulturella 

perspektivet är språket och kommunikationen mellan barnet och dess omgivning viktigt för 

lärandet. Strandberg (2006), legitimerad psykolog framhåller att det är genom det sociokulturella 

perspektivet som man kan närma sig lärandet. Den sociala omgivningens betydelse för elevers 

utveckling är något som även Dale (1998), professor vid pedagogiska forskningsinstitutet vid 

universitetet i Oslo framhåller och han menar att Vygotskij ansåg att individens sociala 

omgivning hade en stor betydelse för lärandet. Bråten, professor vid Pedagogisk 

Forskningsinstitutet vid Oslo Universitet och Thurmann- Moe, pedagogisk psykologisk rådgivare 

(1998) menar att Vygotskij ansåg att individers utveckling styrdes av vilken form de utsätts för 

lärandet. Författarna menar att individers utveckling beror på hur de utmanas av sin omgivning.  
 
Dale (1998) nämner begreppet den proximala utvecklingszonen för den närmaste utvecklingen 

som ett av Vygotskijs huvudbegrepp. Dale (1998) förklarar att vi utifrån Vygotskijs teori kan dela 

upp barnets utveckling i två delar. Han menar att i den första nivån kan eleven genomföra 

uppgiften på egen hand och i den andra nivån kan elev genomföra uppgiften under vägledning av 

en vuxen, vilket benämns som närmaste utvecklingszonen. Bråten Thurmann- Moe (1998) menar 

att det är i denna utvecklingszon som en individ kan uppnå ny kunskap tillsammans med en 

kamrat eller en vuxen som ligger lite över individens egen kunskapsnivå. Författarna framhåller 

vidare att pedagoger i skolan genom samtal med eleverna kan hjälpa dem att tänka i nya 

tankegångar och på så sätt hjälpa eleverna att utvecklas.  

 

3.2 Tänkandet  
Hwang, professor i psykologi vid Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet och 

Nilsson (2004), universitetslektor i socialpsykologi vid Högskolan i Skövde menar att det språk 

vi använder oss av hänger samman med vårt tänkande. Att samtala med sig själv benämner 

författarna som att använda sig av en inre dialog. Författarna menar att Vygotskij ansåg att 

genom att resonera med sig själv kunde man utveckla sitt eget tänkande. Genom att bli medveten 

om sitt eget tänkande bidrog detta till att man lättare kunde lösa de problem som man ställdes 

inför. Dale (1998) framhåller att det kan vara svårt att uppfatta och reflektera vad man gör 

samtidigt som man genomför uppgiften. Författaren menar att när en elev håller på att lära sig 

olika beräkningar inom matematik i skolan kan inte eleven reflektera över sina beräkningar, 
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anledningen är att då har eleven vid detta tillfället har fullt upp med att försöka lösa uppgiften. I 

ett vidare steg när individen har lärt sig dessa delar kan eleven så småningom börja reflektera 

över hur man löste uppgiften. Detta menar Dale leder i sin tur till att eleven genom reflektion av 

olika val av beräkningar kan använda sig av de beräkningar som passar bäst för uppgiften. 

Utifrån Vygotskijs sätt att se på tänkande kan vi dra paralleller till elevers tänkande inom 

matematiken då tidigare forskning menar att det är bra om elever använder sig av olika strategier. 

Genom att kunna tänka om sitt eget tänkande kan elever i sina tankar försöka ta fram strategier 

som lämpar sig bäst för den specifika uppgiften. 

 

3.3 Fenomenografi 
Fenomenografi är en metodansats som till skillnad från det sociokulturella perspektivet mer 

specifikt inriktas på tänkande i form av uppfattningar. Marton som är professor vid institutionen 

för pedagogik och didaktik på Göteborgs universitet och Booth som är fil.dr och är verksam vid 

Centrum för Pedagogisk utveckling vid Chalmers Tekniska Högskola (2000) menar att utifrån ett 

fenomenografiskt perspektiv är man som forskare intresserad av att söka svar på hur vi får 

kunskap om världen runt omkring oss. Enligt Marton och Booth (2000) utmärker fenomenografin 

sig som en metod som syftar till att beskriva olika uppfattningar under olika individers lärande. 

Vidare menar författarna att på detta sätt får individen en mänsklig förståelse över olika 

företeelser samt hur deras uppfattningar förhåller sig till varandra gentemot det fenomen man 

undersöker. Författarna framhåller att varje individ har upplevt olika delar genom livet och 

därigenom konstruerat sin egen värld. Patel & Davidson (2003) menar att den uppfattningen som 

en människa får ger individen ett innehåll mellan den enskilda individen och dess omvärld. Hur 

vi agerar och samtalar påverkas av våra egna uppfattningar och av vår omgivning (a.a.). Då vi 

kommer att studera elevers och pedagogers uppfattningar av subtraktionsstrategier kommer vårt 

arbete inspireras av fenomenografin. 
 
Inom fenomenografin nämns första ordningens perspektiv och andra ordningens perspektiv. 

Marton och Booth (2000) framhåller att det är den andra ordningens perspektiv som man intar 

inom fenomenografin och att forskaren därför i sin forskning bör studera bakomliggande 

situationer och fenomen. Författarna menar att vid samtal eller intervjuer kan man ställa mer 

öppna frågor så som ”hur kom du fram till det svaret” (Marton & Booth, 2000, s. 155). Om man 

hade intagit ett första ordningens perspektiv hade man som forskare varit mer intresserad av att ta 
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reda på mer om det är rätt eller fel. Författarna betonar vikten av att pedagoger måste inta båda 

perspektiven för att igenom det få en god undervisning.  
 
Då vi har valt att inspirerats av att göra en fenomenografisk analys har vi använt oss av de tre 

första stegen i analysstegen som Patel och Davidson (2003) beskriver på följande sätt: 
 

1. bekanta sig med data och etablera ett helhetsintryck 

2. uppmärksamma likheter och skillnader i utsagorna i intervjuerna 

3. kategorisera uppfattningar i beskrivningskategorier, samt 

4. studera den underliggande strukturen i kategorisystemet 

   (Patel & Davidson, 2003, s. 33) 

 

Anledningen till att vi endast analyserat vårt datamaterial enligt de tre första stegen är att vi inte 

på djupgående sätt undersökt de underliggande faktorerna till elevernas strategival.  
 

4. Metod  
I metod delen har vi inledningsvis valt att beskriva val av metod. I denna del beskriver vi varför 

vårt arbete har inspirerats av en fenomenografisk ansats när det gäller metod och därefter följer 

varför vi valt att använda oss av en kvalitativ undersökningsmetod. Under nästkommande 

rubrik beskriver vi vårt urval av pedagoger och elever. Under metod delen tar vi även upp 

etiska riktlinjer som vi delat upp i informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet.  Vi har tagit med dessa delar för att synliggöra vår medvetenhet gällande 

vikten av att informera de personer som är med i en studie gällande etiska riktlinjerna. Därefter 

följer genomförandet av vår studie och innehållet i den delen har vi inledningsvis beskrivit 

under rubriken genomförande. 

 

4.1 Val av metod  
Vi har genomfört en kvalitativ studie på två olika skolor i södra Sverige. Studien genomfördes 

med en inspiration av det fenomenografiska perspektivet. Anledningen till att vi valde att 

inspireras av fenomenografi var att vi var intresserade av pedagogers och elevers uppfattningar 

av fenomenet subtraktion. Patel och Davidson (2003) vilka är verksamma vid institutionen för 

beteendevetenskap vid universitetet i Linköping menar att intervjuer kan vara semistrukturerade 

vilket varit vårt sätt att genomföra intervjuerna med pedagogerna.  Hultén, Hulman & Eriksson 

(2007) menar att om forskaren vill få en djupare förståelse för olika människor är det bra att 
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använda sig av en kvalitativ undersökningsmetod. Vi valde att använda oss av en kvalitativ 

undersökningsmetod för att därigenom få en djupare förståelse av vilka utlärningsstrategier 

pedagogerna använde sig av samt hur varje enskild elev beskrev sina tankar vid 

subtraktionsuppgifterna.  

 

4.2 Urval 
Vid valet av urvalsgrupp utgick vi ifrån ett strategiskt urval på två olika praktikplatser som vi 

varit på under vår lärarutbildning. Vi valde slumpvis ut 10 elever på varje skola som fick utföra 

olika uppgifter inom räknesättet subtraktion. På den ena skolan inriktade vi oss på elever i 

årskurs två och på den andra skolan inriktade vi oss på elever i årskurs tre. Vid 

sammanställningen av subtraktionsuppgifterna valde vi att konstruera uppgifterna med 

förhoppningen att alla elever som deltog i undersökningen skulle kunna beskriva hur de gick 

tillväga för att lösa uppgifterna. 

 

För att få fram vilka strategier eleverna hade fått ta del av i skolans undervisning valde vi att 

genomföra intervjuer med elevernas pedagoger. Pedagogerna i respektive klass fick en 

intervjuguide tilldelad cirka en vecka före intervjun för att få en uppfattning hur strukturen 

skulle se ut under intervjutillfället. Vid detta tillfälle delade vi även ut samtyckesbrev till 

eleverna som skulle återlämnas inom en vecka. Vi utgick ifrån de samtyckesbrev som hade 

återlämnats med vårdnadshavarens underskrift vid undersökningstillfället. Tillvägagångssättet 

till vårt urval skedde genom att vända upp och ner på samtyckesbreven och därefter drog vi 10 

blanketter. Dessa 10 elever på vardera skolan blev våra urvalsgrupper. 

 

4.3 Etiska riktlinjer  
Enligt Vetenskapsrådets (n.d) forskningsetiska principer i humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning finns det fyra huvudkrav som man måste följa när man bedriver 

en forskningsstudie. Dessa fyra huvudkrav är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Patel och Davidson (2003) instämmer med detta 

och menar att förberedelser innefattar många moment som man måste fundera över och följa 

innan man går ut och genomför sin undersökning. De framhåller att de flesta undersökningar 

innebär att individer lämnar information på något sätt. Vidare betonar de att vare sig forskaren 

hämtar information om individerna eller om individerna själva lämnar information så måste 
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forskaren värna om individernas integritet. Detta är något som vi tog hänsyn till under vår 

undersökning genom att följa de etiska riktlinjer som finns för denna typ av undersökning.  

 

Patel och Davidsson (2003) skriver att det är viktigt att vi som forskare informerar alla berörda 

angående undersökningens syfte. Deltagarna bör även informeras om deras uppgift i 

undersökningen och vilka villkor som gäller. Vidare menar författarna att det är viktigt att 

meddela de berörda att den information som de lämnar endast kommer att användas i 

forskningssyfte. Författaren skriver även att det är viktigt att berätta för deltagarna i 

undersökningen att det är frivilligt att delta och att man kan avbryta när man vill. Vi var noga 

med att besöka skolorna i god tid för att informera de berörda om vad vår undersökning 

handlade om. Genom detta tillvägagångssätt var både pedagogerna och eleverna väl insatta i 

vad som skulle hända när undersökningen påbörjades. Patel och Davidson (2003) betonar att då 

deltagarna är under 15 år måste man ha godkännande av elevernas vårdnadshavare. När vi 

besökte skolorna för att informera om undersökningen lämnade vi även ut ett samtyckesbrev till 

alla elever. Utifrån dem fick eleverna tillsammans med sina vårdnadshavare avgöra om de ville 

delta eller inte. Patel och Davidson (2003) menar att det är viktigt att informera om att det är 

frivilligt att delta i en studie och om man väljer att inte delta kommer det inte leda till några 

negativa följder. Detta var något vi tog hänsyn till och vid tillfället då vi informerade om vår 

undersökning gav vi även denna information till elever samt pedagoger.  

 

Patel & Davidson (2003) beskriver att konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter som vi 

samlar in om deltagarna skall behandlas och avrapporteras på ett sådant sätt att man inte kan 

urskilja eller identifiera berörda i undersökningen. Genom hela undersökningen med eleverna 

samt intervjun med pedagogerna framgick det inte vilken skola vi utförde vår undersökning och 

vi har även valt att inte nämna deltagarna i studien med deras namn. Detta för att alla berörda 

skulle känna sig anonyma under vår studie. 

 

Enligt de etiska riktlinjerna som Vetenskapsrådet (n.d) tagit fram innebär nyttjandekravet att 

det insamlade materialet endast får användas av dem som utför undersökningen. Den 

information som samlats in under undersökningens gång får inte lånas ut eller användas i andra 

syften. Vi har uppfyllt detta krav då vi endast använde oss av det insamlade materialet i 

forskningssyfte i samband med vårt examensarbete. 
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4.4  Genomförande 
Datainsamlingen av vår empiri genomfördes genom intervjuer med pedagogerna och 

intervjusamtal med eleverna. Vi har delat genomförandet av studien i två delar. I den första 

delen beskrivs intervjuerna med elevernas pedagoger och i den andra delen tar vi upp hur vi 

genomförde samtalsintervjuerna med eleverna.  Därefter tar vi upp validitet och reliabilitet i 

relation till vårt examensarbete och slutligen kommer en metoddiskussion.  

 

4.5 Intervjuer med pedagoger  
Intervjuerna genomfördes på två olika skolor. Vid intervjutillfällena valde vi att besöka vår 

egen VFU skola istället för att besöka dem tillsammans. Anledningen till detta återkommer vi 

till i vår metoddiskussion. Pedagogerna fick besvara på frågor angående deras 

utlärningsstrategier inom räknesättet subtraktion. Under intervjuerna fick pedagogerna även 

samma uppgifter som eleverna och orsaken till detta var att vi ville se likheter, skillnader och 

eventuella samband mellan elevernas - och pedagogernas subtraktionsstrategier. Vid båda 

intervjutillfällena spelade vi in intervjuerna för att registrera intervjupersonernas svar. 

Samtalsguiden som vi använde oss av vid intervjutillfällena med pedagogerna finns att se i 

bilaga 3. 

 

Sammanlagt fick vi ca 25 minuters intervjumaterial vardera som vi sedan transkriberade. Värt 

att nämna var att vid informationstillfällena informerades pedagogerna om att vi skulle spela in 

intervjuerna. Anledningen till detta var att det krävs tillstånd av intervjupersonen för att vi 

skulle kunna spela in intervjun (Patel & Davidson, 2003). En nackdel var att det är tidsmässigt 

kostsamt med transkribering av en intervju men detta material är en stor fördel och hjälp vid 

analysarbetet (a.a). Med hjälp av det transkriberade materialet sammanställde vi pedagogernas 

svar för att finna samband och mönster med elevernas svar och tankar.  

 

Patel och Davidsson (2003) menar att för att få ett så jämförbart resultat som möjligt är det bra 

att använde sig av semistrukturerade intervjuer med pedagoger. Strukturering handlar om 

svarsutrymmet som respondenten får till sitt förfogande. Är intervjun helt strukturerad lämnas 

inte mycket utrymme för respondentens egna svarstankar. Har intervjun låg strukturering 

lämnas ett större utrymme till respondentens egna tankar. Utifrån detta resonemang kom vi 

fram till att en semistrukturerad intervjuform passade vår kvalitativa undersökning. Hultén, 

Hultman och Eriksson (2007) menar att för att få djupare förståelse av respondenternas svar bör 
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man använda sig av följdfrågor och utifrån detta påstående menar vi att vårt val att använda oss 

av fasta huvudfrågor men även följdfrågor var ett bra sätt för att få en djupare förståelse. 

 

4.6 Samtalsintervjuer med elever  
Inför samtalsintervjuerna med eleverna sammanställde vi ett formulär innehållande sju olika 

subtraktionsuppgifter. Vid genomförandet av dessa uppgifter satt vi tillsammans med en elev i 

taget för att få en så grundlig förståelse för hur de hade uppfattat de olika 

subtraktionsstrategierna. Marton och Booth (2000) menar att fenomenograferna menar att en 

uppfattning är något som man tar för givet. Alltså en uppfattning som man inte behöver ha 

reflekterat över men som individen bygger sitt resonemang på.  

 

Vid undersökningstillfället fick varje elev fick besvara en uppgift i taget och efter varje 

besvarad uppgift fick eleven berätta hur de kommit fram till svaret det vill säga vilken strategi 

han/hon använt sig av vid uträknandet av subtraktionsuppgiften. Vid dessa tillfällen ställde vi 

öppna frågor så som ”hur kom du fram till svaret” och ”hur tänkte du när du nu”. Dessa frågor 

menar Marton och Booth (2000) är exempel på frågor som man kan använda sig av för att hålla 

sig till andra ordningens perspektiv vilket är en fördel då forskaren har en fenomenografisk 

ansats i sin forskningsstudie. På liknande sätt fick eleven lösa resterande uppgifter och vi 

antecknade under tiden. Under genomförandet var vi inte intresserade av elevernas olika 

kunskapsskillnader utan deras lösningsstrategier. Anledningen till att vi valde just dessa 

uppgifter var dels att vi anser att de kan lösas med varierande lösningsstrategier dels även att 

uppgifterna var av en svårighetsgrad som skulle passa båda årskurserna. De uppgifter som 

eleverna fick besvara finns att se i bilaga 4. 

 

4.7 Validitet och reliabilitet 
Validitet och reliabilitet har att göra med vår undersökningsmetods trovärdighet. Åberg (2004) 

som är en forskare inom human- och samhällsvetenskap beskriver att validitet har att göra med 

att forskaren verkligen undersöker och studerar det som den i sin undersökning avser att 

undersöka. Åberg menar att det är viktigt att man som forskare kontrollera att det som man 

avser att undersöka stämmer överens med de studiens frågeställningar och likaså med 

undersökningens empiri. Då vi under studiens gång varit noga med att hålla oss till det vi avsett 

att studera menar vi att validiteten varit hög. Patel och Davidsson (2003) menar att i en 

kvalitativ undersökning är det viktigt att sträva efter att god validitet inom samtliga delar i 
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studien vilket kan visa sig genom att forskaren i sin studie visar förståelse för hela sin 

forskningsprocess. Patel och Davidsson menar vidare att för att öka validiteten i en studie bör 

forskaren sträva efter att så noggrant som möjligt beskriva de olika delarna i studien. Genom att 

forskaren noggrant beskriver de olika delarna i studien menar författarna att läsaren genom 

studiens resultat ska kunna bilda sig en egen uppfattning av de val som har gjorts under 

forskningsprocessen. Då vi noggrant har beskrivit de olika delarna i examensarbetet menar vi 

att vi har en hög grad av validitet.  Reliabilitet har att göra med att vara noggrann i det man 

mäter i sin studie (Åberg, 2004). Vidare menar författaren att man måste vara noggrann med att 

vara medveten om att det mätinstrument man väljer att använda sig av kan ge slumpmässiga fel.   

 

Vi strävade efter att ha en hög validitet och även en hög reliabilitet i vår studie. I våra 

frågeställningar var vi bland annat intresserade av att ta reda på vilka subtraktionsstrategier 

elever använde sig av. Då vi genomgående i vår studie strävat efter att hålla oss till ämnet 

matematik och dess subtraktionsstrategier så har vi därför sållat bort sådant som vi inte avsett 

undersöka. Vidare har vi genom att noggrant formulerat vårt syfte och våra frågeställningar 

kunnat formulera intervjufrågor som gett oss svar på våra frågeställningar. Därmed menar vi att 

vi har en hög grad av validitet. Då vi var intresserade av att ta reda på elevers uppfattningar av 

subtraktionsstrategier men även pedagogers val av utlärningsstrategier framhåller vi betydelsen 

av att använda sig av intervjuer som ett instrument för att på så sätt få mer djupgående och 

personliga svar.  

 

4.8 Metoddiskussion 
Vi anser att en kvalitativ undersökning var ett bra val för vår studie. Marton och Booth (2000) 

menar att inom fenomenografin är man intresserade av olika människors uppfattningar av ett 

fenomen. Genom att genomföra en kvalitativ undersökning var vår avsikt att få fram olikheter 

mellan elever och pedagogers uppfattningar av fenomenet subtraktionsstrategier. Hade vi inte 

använt oss av en kvalitativ undersökningsmetod hade vi inte fått den djupa förståelsen av 

elevernas samt pedagogernas uppfattningar som vi upplever att denna undersökning har gett 

oss. 

  

Då våra intentioner var att söka svar på vilka olika subtraktionsstrategier elever i årskurserna 2 

och 3 använde sig av var vi medvetna om att det urval vi använde oss av i vår studie inte var ett 
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generaliserbart resultat för andra elever i jämnåriga klasser. Detsamma gällde för de två 

pedagogerna som deltog i vår studie.  

 

Patel och Davidson (2003) menar att då man använder sig av semistrukturerade intervjuerna 

genom fasta huvudfrågor men varierande följdfrågor sänker det graden av god reliabilitet. Det 

är något som vi var medvetna om men för att få fram mer djupgående svar anser vi att det hade 

varit svårt att använda sig av strukturerade frågor.  

 

Patel och Davidson (2003) menar att för att öka reliabiliteten är det viktigt att forskaren 

använder sitt mätinstrument noggrant. Vidare framhåller författarna att genom att vara två 

personer vid intervjutillfällen ökar graden av reliabilitet. Vid intervjutillfällena valde vi att dela 

upp intervjuerna och därför har vi intervjuat en pedagog och tio elever var. Patel och Davidsson 

(2003) menar att om man är två personen som tillsammans genomför en intervju kan en 

intervjua och den andra sitta bredvid och registrera respondentens svar parallellt. Detta var 

något som vi var medvetna av inför våra intervjuer men vi övervägde och valde därefter att 

genomföra intervjuerna separat med en pedagog och tio elever var. Kvale (1997) menar att i en 

professionell intervju finns en sorts maktposition mellan intervjuaren och den intervjuade. 

Vidare menar han att den som intervjuar ställer frågor för att det ingår i studien och dessa 

frågor gör att den som intervjuas utfrågas mer eller mindre frivilligt. Han framhåller att ett 

intervjusamtal inte är som ett ömsesidigt samtal i vardagen.  För att minska maktpositionen 

mellan oss, de elever och pedagoger som var med i studien valde vi att genomföra dem enskilt. 

Vidare framhåller Patel & Davidson (2003) att om forskaren under en intervju använder sig av 

diktafon har forskaren efteråt vid transkriberingen möjligheten att gå tillbaka och kontrollera 

det som sades under intervjun.  Vi menar att då vi använde oss av diktafon vid intervjuerna med 

pedagogerna hade vi möjligheten att gå tillbaka och lyssna på samtalen flera gånger vilket ökar 

trovärdigheten i vårt resultat, det vill säga reliabiliteten. Däremot använde vi oss inte av 

diktafon vid intervjuerna med eleverna utan valde istället att anteckna elevernas svar och 

tankegångar som de hade när de löste subtraktionsuppgifterna.  

 

I efterhand har vi konstaterat att även om vår intention var att konstruera sju olika 

subtraktionsuppgifter som skulle passa för både årskurs två och tre framgick det under 

undersökningstillfällena att någon av uppgifterna var för svår för eleverna i årskurs 2. Uppgift 6 

som var 22 – 19 = visade sig vara svår att lösa för eleverna i årskurs 2 då de inte räknat 
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liknande uppgifter förut. Detta gjorde att alla uppgifter inte var anpassade för alla elever som 

var med i undersökningen. 

 
Ejvegård (2003) framhåller betydelsen av att en forskare har en skyldighet att sträva mot att 

vara objektiv i sin studie. Författaren menar vidare att i en studie kan en läsare få bilden av att 

forskaren enbart tar med forskning och annan litteratur som visar en bild av det som undersöks. 

I vår studie har vi strävat efter att vara så objektiva som möjligt genom att finna litteratur som 

bland annat visar olika författares åsikter om subtraktionsstrategier. Likaså har vi genom arbetet 

strävat efter att var så objektiva som möjligt.  

 

5. Resultat och analys 

Syftet med undersökningen var att det skulle ge oss svar på våra frågeställningar som var 

följande: 

• Hur uppfattar elever olika subtraktionsstrategier och i vilken omfattning använder de sig 

av dem? 

• Hur uttrycker pedagogerna sig om vilka strategier de lär ut vid undervisning av 

subtraktion? 

• Finns det något samband mellan elevernas val av strategier och pedagogernas val av 

strategier vid undervisning av subtraktion? 

 

Det insamlade materialet har vi transkriberat, bearbetat och analyserat och kommer nedan att 

presentera de strategier och lösningsförslag som vi dokumenterade under intervjuerna med 

pedagogerna och samtalsintervjuerna med eleverna.  

 

Då vi i vår undersökning i första hand var intresserade av att ta reda hur eleverna hade uppfattat 

subtraktionsstrategier valde vi att presentera första delen av vårt resultat med uppgifterna som 

rubriker. Anledningen till det var att vårt syfte var att jämföra elevernas strategier med 

pedagogernas val av strategier och vid vårt genomförande av studien var tanken att se om det 

fanns likheter och skillnader mellan pedagogernas och elevernas svar vid de olika 

subtraktionsuppgifterna. Vid varje uppgift har vi tagit med exempel på elevernas uppfattningar 

som vi fann i vårt material. Vidare visar vi elevers uppfattningar i årskurs två och tre för sig. Vi 

avslutar varje uppgift med att visa vilka strategier elevernas pedagoger beskrev att de använde 

sig av vid de 7 uppgifter som vi använt oss av i undersökningen.   
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Vid analysen har vi som vi tidigare nämnt använt oss av de steg som Patel och Davidson (2003) 

förespråkar vid en fenomenografisk analys. Vi har använt oss av de tre första stegen det vill 

säga vi har genomfört analysen till och med steg tre, ”kategorisera uppfattningar i 

beskrivningskategorier” (Patel & Davidson, 2003, s.33). I den första delen som vi benämner vid 

resultat av elevuppgifterna har vi utgått ifrån Löwings (2008) benämningar av de tre 

grundstrategier som vi tidigare nämnt i litteraturgenomgången, det vill säga, ”ta bort”, 

”komplettera/räkna uppåt” och ”jämföra”. Genom att vi använt oss av Löwings kategorier har 

vi inte själva funnit dem ur vårt egna datamaterial. Däremot har vi genom en fenomenografisk 

analys hittat underkategorier utifrån Löwings benämningar som uppkommit genom vårt 

datamaterial. Dessa har vi sedan analyserat utifrån ett andraordningens perspektiv. Marton och 

Booth (2000) menar att vid en studie där man använder sig av en fenomenografisk ansats är det 

viktigt att vi som forskare analyserar i ett andra ordningens perspektiv. De kategorier som vi 

hittade uppkom då vi sökte efter likheter och skillnader mellan elevers uppfattningar av 

fenomenet subtraktion. Under varje kategori har vi presenterat olika strategier som elever 

använt sig vid utvalda subtraktionsuppgifter.  

 

Efter elevernas resultatdel har vi valt att ta med pedagogernas övriga tankar om elevers lärande 

vid subtraktion. Anledningen till att vi tagit med dessa delar är att vi utifrån dessa svar fått fram 

ett tydligare resultat och därmed kunnat få fram ett samband mellan elevernas och 

pedagogernas uppfattningar. Vi har därefter valt att ta med två olika diagram som visar i vilken 

omfattning eleverna använt sig av de olika strategierna vid de uppgifter som vi använde oss av i 

vår studie, vilket även var en av våra frågeställningar. Avslutningsvis presenteras pedagogernas 

beskrivningar av de strategier som de använder sig av i sin undervisning. Vid beskrivningen av 

pedagogernas utlärningsstrategier har vi valt att använda oss av citat till viss del men vi har 

även valt att med egna ord redogöra kring deras resonemang om strategier.  Anledningen till det 

var att vi i en av våra frågeställningar var intresserade av hur pedagogerna uttryckte sig om 

vilka strategier de använde sig i sin undervisning.  

 

För att förtydliga för läsaren har vi valt att i resultatdelen benämna pedagogen i årskurs 2 vid 

namnet Lena och pedagogen i årskurs 3 för Carina. Då vi är ute efter elevers olika 

uppfattningar kommer vi inte att specificera varje elev uppfattning då vi anser att det inte har 

någon betydelse för resultatet att synliggöra vilken specifik elev som har använt sig av en viss 

strategi. Utifrån etiska principer har vi även valt att inte benämna eleverna vid namn.  
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5.1 Resultat av elevuppgifterna 
Vid analys av elevernas uppfattningar fann vi likheter och skillnader av de olika strategier som 

eleverna använde sig av vid strategierna ta bort, räkna uppåt/komplettera och jämföra och 

utifrån elevernas olika uppfattningar skapade vi underkategorier. Vi har valt att till viss del med 

egna ord förklara underkategorierna på följande sätt: 

 

Under strategin ”ta bort” fann vi fem underkategorier och dessa var: 

• 9 kompisar, som innebär att eleverna använder sig av de tal som tillsammans blir 9 till 

exempel 3 + 3 + 3.  

• 10 kompisar, innebär detsamma som 9 kompisar men här använder eleverna istället tal 

som tillsammans blir 10 till exempel 5 + 5. 

• Ta bort i 2 – 3 steg, betyder att eleverna opererar med talet 2 till 3 gånger genom att ta 

bort i två omgångar. 

• Ta bort i 1 steg, vilket betyder att eleverna ta bort allt i ett steg. 

• Ta bort ental och 10-tal för sig, vilket innebär att eleverna arbetar med varje talsort för 

sig. 

 

Under strategin ”komplettera/räkna uppåt” fann vi två underkategorier och dessa var: 

• Räkna uppåt i ett steg, som innebär att eleverna lägger till hela delen i ett steg. 

• Räkna uppåt med 10-tal, som betyder att eleverna först tar bort en del och sedan lägger 

de till ett 10-tal. 

 

Under den sista strategin ”jämföra” fann vi två underkategorier och dessa var: 

• Enkla tal, innebär att eleverna jämför uppgiften med ett enkelt tal de känner till.  

• Talbild, betyder att eleverna använder en inre bild av ett tal som de kan och jämför detta 

sedan med den aktuella uppgiften. 

 

Genom att skapa ett schema över de olika kategorierna som vi fann, (se bilaga 5) har vi försökt 

att synliggöra det mönster som uppkom vid analysen och som vi använt oss av när vi 

sammanställde vårt resultat. 
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5.1.1 Uppgift 1: 9 – 6 = 3 

Vid denna uppgift visade det sig att nästan alla elever i årskurs två använde sig av strategin ta 

bort när de löste ovanstående uppgift. Eleverna i årskurs 3 hade varierande strategier och vi 

fann både räkna uppåt/komplettera, jämföra och ta bort strategier när de löste uppgifterna. De 

uppfattningar som vi fann var följande: 

 

Ta bort i två-tre steg  

Årskurs 2:  
– Det blir 3…om jag har 9 här på handen så tar jag bort dom 4 och 2 till så har man tagit bort 6 så 

har man tre kvar 

– Jag hoppade… man hoppar… har fyra stycken och tar bort dom 9 - 4 är 5 sen tar jag bort 2 till 3 
  
Årskurs 3: 
 – För 9 – 3 = 6 och sedan tar jag bort 3 till… jag tar bort 3 två gånger. 

 

Ta bort i ett steg 

Årskurs 2:  
 – Det blir 4… jag använder fingrarna… har 9 och tar väck 6. 

 

9 kompisar (ta bort) 

Årskurs 2:  
 – Jag tänker nästan som 10-kompisar men nu tänker jag som 9-kompisar…  

     tänker baklänges 3+6 är ju 9. 

 – Det blir 3… 6+3 är ju 9 också sen tar jag bort 3 så blir det 6 och sen blir 3 

 

10 kompisar 

Årskurs 2:  
 – Det blir 3 för 6 och 4 är 10 och så är det bara att ta bort 1 så är blir det 3. 

 

Räkna uppåt/komplettera med ett steg i taget 

Årskurs 2:  
 – Det blir 3… ibland räknar jag med fingrarna... först har jag 6 sen räknar jag 7, 8, 9 

      och då blir det 3.  

 
9 kompisar (räkna uppåt) 
Årskurs 3:  
 – Jag vet att 3 + 3 +3 = 9… det behövs två 3: or för att det ska bli 6 och då 
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      är det 3 kvar för att det skall bli 9… alltså blir svaret 3. 

  

Talbild (jämföra) 

Årskurs 3:  
 – Jag tänker 10 – 6 = 4 för det kan jag sedan ett mindre för jag lånade det 
     till 9:an alltså 3. 

 

Pedagogernas val av strategier 

Pedagogernas utlärningsstrategier skilde sig åt vid denna uppgift. Lena, pedagogen i årskurs 2 

menade att utlärningsstrategin till denna uppgift var att använda sina fingrar. Hennes 

beskrivning var att eleverna skulle lägga upp nio fingrar och ta bort 6 och då skulle de komma 

fram till svaret 3. Carinas, pedagogen i årskurs 3 menade att en strategi till denna uppgift var att 

räkna uppåt det vill säga att tänka 6 + 3 för att komma fram till svaret. Carina menade även att 

strategin ta bort fungerade för denna uppgift genom att tänka 9 – 5 = 4 och sedan ett mindre. 

Hon menade vidare att många elever föredrar att tänka i tre tal vid denna uppgift, det vill säga 

att tänka 9-kompisar. 

5.1.2 Uppgift 2: 12 – 2 = 10 
Här kunde man se att alla eleverna i årskurs två använde sig av strategin ta bort när de löste 

uppgiften. Deras strategier liknade varandra genom att de tog bort 2 från 12. Eleverna i årskurs 

3 använde räkna uppåt/komplettera genom att lägga till 10 på 2:an. De övriga eleverna använde 

sig av att ta bort 2 från 12. De uppfattningar som vi fann var följande: 

 

Räkna uppåt/komplettera med ett steg i taget 

Årskurs 3:  
 – 10 + 2 är 12… jag adderar för att se om det stämmer. 

– Jag tar bort 2 från 12… jag går och handlar och har 12 kr med mig och så 

    handlar jag för 2 kr… då har jag 10 kr kvar. 

 
Ta bort i ett steg 

Årskurs 2:  
 – Har 12 … alla fingrar och två extra fingrar och tar bort 2… det blir 10 
 
 
Årskurs 3:  

– Tar bort 2 från 12 det blir 10. 
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Pedagogernas val av strategier 

Pedagogerna hade i detta fall ganska lika åsikter om vilken strategi som passade bäst. Lena 

ansåg att om man skulle ta bort 2 från 12 eller så skulle man ta bort entalen först och då skulle 

det bli 10-talet kvar. Carina ansåg också att strategin ta bort lämpade sig bäst genom att ta bort 

entalen först för att se att 10-talet blev kvar. 

5.1.3 Uppgift 3: 5 – 4 = 1 
Alla eleverna i årskurs två använde sig av strategin ta bort när de löste uppgiften. Deras 

strategier liknade varandras och många resonerade genom att bort 4 från 5 så blir det 1 kvar. I 

årskurs tre var komplettering/räkna uppåt den strategi som dominerade men några använde sig 

även av strategin jämföra. 

 

Ta bort i ett steg 
Årskurs 2:  
 – Om jag har 5 så tar jag bort 4 så har jag 1 kvar 
  
Räkna uppåt/komplettera med ett steg i taget 
Årskurs 3:  
 – När jag har 5 och räknar upp från 4 så är det 1 steg kvar… svaret är 1. 

 – Jag tänkte 4 + 1 är 5 alltså räknar uppåt 

 
Enkla tal (jämföra)  
Årskurs 2:  
 – 1 för att 4 är 1 mindre än 5 också blir det 1 

  

Årskurs 3:  
 – Jag jämför talen och ser att det skiljer 1 steg… svaret är alltså 1. 

 – 5 är 1 mer än 4…jag jämför talen och ser att 5 är 1 mer än 4... svaret är 1 

 

Pedagogernas val av strategier 

Lena som pedagogen i årskurs 2 ansåg att man skulle använda sig av sina fingrar. Eleverna 

skulle lägga upp 5 fingrar och ta bort 4 av dem. Carina pedagogen i årskurs 3 ansåg att det var 

viktigt att barnen såg sambandet mellan addition och subtraktion. Carina ansåg vidare att 

eleverna vid denna uppgift borde använda sig av strategierna komplettera och ta bort. 



 29 

5.1.4 Uppgift 4: 19 – 5 = 14 
I årskurs två var det strategin ta bort som dominerade till denna uppgift.  En av eleverna 

använde sig av strategin jämföra. I årskurs tre fann vi att eleverna använde sig av strategin ta 

bort och även komplettera/räkna uppåt. De uppfattningar vi fann var följande: 

 

Ta bort i 2-3 steg 
Årskurs 2:  
 – Det är 14…om jag har 9 så tar jag bort 4 och sen tar jag bort 1 till så har jag 14 
Årskurs 3:  
 – Först räknar jag ner till 16 och då tar jag bort 3 i varje led… sedan tar jag 

    16 – 2 = 14 eller tänker jag också att man kan ta bort 10-talen sedan räknar  

   jag 9 - 5 = 4 och sedan lägger jag till 10 och det blir också 14. 

 

Ta bort ental och tiotal för sig 
Årskurs 2:  
 – 14 är det rätt? Jag tar bort 10an sen tänker jag 5 + 4 är ju 9 sen tänker jag  

     9 -5 är ju 4 sen lägger jag till 10an igen 

 

Årskurs 3:  
 – Först tar jag bort 10 från första talet… sedan tänker jag 9 – 5 och det blir  

 4 sen lägger jag till 10 som jag tog bort i början… då blir det 14 

 – Jag tar först 9 – 5 = det blir 4 sedan lägger jag till 10-talet och det blir 14. 
 
Talbild (jämföra) 
Årskurs 2:  
 – Det blir 14… man räknar 20 – 5 som är 15 och då borde 19 - 5 bli 14 
 

Årskurs 3:  
 – Jag tänker 20 – 5 = 15 sedan tar jag bort 1 som jag la till på 20… det blir 15 – 1 = 14 
 

Pedagogernas val av strategier 

Här var pedagogerna överens om vilken strategi som passade bäst för att räkna ut uppgiften. 

Lena menade att antingen skulle man hoppa bakåt 5 steg eller så skulle man ta entalen först det 

vill säga 9 – 5 och därefter lägga till 10-talen. Carina tänkte ungefär på samma sätt genom att ta 

bort entalen först och sedan lägga till 10-talen. Det vill säga hon använde sig av samma strategi 

som i uppgift 2. 
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5.1.5 Uppgift 5: 28 – 18 = 10 
I denna uppgift använde både eleverna i årskurs 2 och 3 sig av strategin ta bort. Några av 

eleverna räknade entalen först och sedan 10-talen och andra räknade bort 10-talen först och 

därefter entalen. Några av eleverna tog bort 10 från varje led för att få fram en enklare uppgift 

18 – 10.  De uppfattningar som vi fann var följande: 

 
Ta bort ental och tiotal för sig 
Årskurs 2:  
 – Det blir 10 för jag tar bort båda 8orna sen tar jag bort en 10a också blir det 10 
 – Först tar jag bort 10 från 28 och då blir det 18 och sen tar jag bort 8 till och då blir det 10. 
 

Årskurs 3:  
 – Först tar jag bort 8:orna då blir det 20 – 10 och det är 10… ental först och 10-tal sist. 

 – Först tar jag bort 10 på 18 och sedan 10 på 28…då blir det 18 – 8 som blir 10 

  

Pedagogernas val av strategier 

Här menade Lena pedagogen i årskurs 2 att eleverna kom fram till svaret på bästa sätt genom 

att först ta 10-talen och därefter entalen. Carina pedagogen i årskurs 3 menade att de inte hade 

arbetat så mycket med denna typ av uppgifter då den krockade med tankeledsprincipen som de 

arbetade hårt med i klassen. Carina menade att eleverna säkerligen vid undersökningstillfället 

skulle använda sig av strategin 8 – 8 = 0 och sedan 20 – 10 = 10. 

5.1.6 Uppgift 6: 22 – 19 = 3 
Denna uppgift upplevde många av eleverna i årskurs 2 som alldeles för svår. Ta bort och 

kompletterar/räknar uppåt var de strategier som de försökte använda sig av. Eleverna i årskurs 3 

hade liknande strategier som eleverna i årskurs 2.   

 
Ta bort i 2 - 3 steg 
Årskurs 3:  
 – Jag tar bort 9 så det blir 22 – 10… sedan tar jag 12 – 9 och det blir 3. 

 – Tar bort 2 från 9 och då blir det 7 kvar… sedan tar jag bort 2 från 20… detta blir 

 20 – 17 och sedan tar jag bort 10 från varje led så det blir 10 – 7 och det blir 3. 

 

Räkna uppåt/komplettera med ett steg i taget 
Årskurs 3:  
 – Jag fyller upp från 19 till 23 det blir 3 steg alltså är det 3. 
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Pedagogernas val av strategier 

Lena menade att man skulle räkna bakåt, det vill säga att man skulle börja räkna från 22 och går 

3 steg bakåt. Hon menade även att man kunde gå motsatt håll genom att stå på 19 och gå 3 steg 

framåt till 22. Hon ansåg även att denna uppgift kunde vara för svår för hennes elever och att 

det vid undervisning av denna strategi krävdes konkreta genomgångar för att göra det lättare för 

eleverna. Carina har inte gått igenom denna uppgift så mycket utan detta tankesätt hade hon 

tänkt presentera först till våren. Den strategin som hon ansåg passa till denna uppgift var 

komplettera och lägga till men även att använda sig av talraden ansåg hon vara ett bra sätt att 

synliggöra uppgiften för eleverna. 

5.1.7 Uppgift 7: 11 – 6 = 5 
Vid denna uppgift gick det att finna de tre strategierna i båda årskurserna det vill säga 

strategierna ta bort, kompletterar/räknar uppåt och jämföra. De uppfattningar vi fann var 

följande: 

 

10 kompisar (ta bort) 
Årskurs 2:  

– Att först tog jag 1 från 6 också tog jag bort 5 för 5+5 blir 10 och 6+5 blir 1 
 

Ta bort i 2-3 steg 
Årskurs 2:  

– Det blir 5... först tog jag bort 2 och då har jag 3… sen tog jag bort och då blev det 5. 
 

Ta bort i ett steg 

Årskurs 2:  
 – Det blir 5… Jag tog fingrarna och en tå också tog jag bort och då blev det 5 

 

Räkna uppåt/komplettera med ett steg i taget 
Årskurs 3:  
 – Jag adderar med något som blir 11… 6 + 5 = 11 
 

Talbild (jämföra) 

Årskurs 2:  
 – Det blir 5 för 6+ 6 är 12 och 5 + 6 är 11 
 

Årskurs 3:  
– Jag vet att 10 – 6 är 4 sedan lägger jag till det ental som jag tog bort från 4 + 1 = 5. 
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Pedagogernas val av strategier 

Carina framhöll att det var grundstrategin för stora minus som gällde vid denna uppgift. Först 

räknade man ner till 10 och sedan tog man bort resten, alltså 11 – 1 – 5 = 5. Hon trodde även att 

vissa antagligen skulle välja att använda strategin 10 – 6 + 1 = 5 vid denna uppgift. Lena ansåg 

att strategin räkna bakåt eller ta bort 6 från 11, alltså att stegvis räkna bakåt var en bra strategi. 

Även att ta bort 1 från varje led och genom detta komma fram till 10 – 5 = 5 var också ett 

alternativ på denna uppgift enligt Lena. 

 

Då vi i vår första frågeställning frågat oss i vilken omfattning eleverna använde sig av de olika 

strategierna, har vi valt att presentera resultatet med följande två olika diagram: 

 

Diagram 1: Vanligaste strategierna i årskurs 2 
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Diagram 2: Vanligaste strategierna i årskurs 3 
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Genom att jämföra elevernas uppfattningar och sedan sätta dem i relation till Löwings tre 

grundstrategier så har vi i följande diagram kunnat få fram ett resultat som visar i vilken 

utsträckning eleverna i årskurs 2 och 3 använder sig av dessa tre strategier. Första diagrammet 

visar strategierna för årskurs 2 och andra diagrammet visar strategierna för årskurs 3. Då man 

ser på diagram nummer 1 enligt ovan kan man tydligt se att strategin ta bort dominerar i årskurs 

2. Jämför man detta resultat med pedagogen Lena i årskurs 2 undervisningsstrategier ser vi 

tydliga samband med elevernas strategival. Ser man sedan på diagram 2 för årskurs 3 ser vi i 

detta diagram en större variation av strategival då eleverna löste uppgifterna. Även i detta 

diagram ser vi ett tydligt samband med eleverna i årskurs 3 och deras pedagog Carinas 

undervisningsstrategier. 

5.2 Resultat av pedagogernas intervjuer 
I ovanstående del av resultatet har vi endast redovisat resultaten från de subtraktionsuppgifter 

som framkom av elevernas och pedagogernas beskrivningar. För att få en tydligare uppfattning 

av vilka strategier pedagogerna beskrev att de använde sig av vid undervisningen samt övriga 

tankar de hade angående subtraktion har vi valt att ta med även denna del. Då vi i vårt syfte och 

våra frågeställningar var intresserade av att ta reda på hur elevernas pedagoger beskrev sina 

subtraktionsstrategier som de lärde ut till sina elever kommer vi att presentera dessa nedan. 

Resultatet kommer att inledas med pedagogernas val av utlärningsstrategier och därefter 

presenterar vi pedagogernas tankar om att lära av varandra men även att lära eleverna att sätta 

ord på sina tankar.  

5.2.1 Pedagogers val av utlärningsstrategier 
Pedagogen Lena diskuterade angående sina val av utlärningsstrategier och hon framhöll bland 

annat att det fanns två olika strategier vilka var den vågräta - och den lodräta strategin. Som en 

följdfråga frågade vi Lena hur många olika strategier hon använde sig av vid utlärning av 

subtraktion. Lena svarade att det viktigaste vid subtraktion var att man lärde eleverna att ta en 

bit i taget genom att tänka stegvis. Den lodräta strategin det vill säga algoritmer framhöll Lena 

som en hjälp för de barn som får svårigheter i matematiken när de närmar sig högre tal. Hon 

nämnde även att hon använde sig av strategin 10-kompisar. 
 
… jag försöker nog att använda mig av strategierna där de tänker 10 kompisar 

hela tiden… om man tar 12-7 så lär jag nog dom att tänka att först måste du ta 

bort 2 för att komma ner till 10an och sen är ju frågan hur många har du kvar 

att ta bort då? Du har kvar att ta bort fem också 10 ner till 5 är det ju fem 

kvar. 
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Lena poängterade att när talen blev högre var det viktigt att lära dem att räkna ental för sig och 

10-tal för sig. Denna strategi kunde de använda sig av när de löste uppgiften 28 – 18. Lena 

förklarade att då tänker eleverna 20 – 10 = 10 och sedan 8 – 8 = 0. Vidare menade Lena att det 

var den vågräta subtraktionsstrategin som hon använde sig av vid utlärning i årskurs 2 och 3.  

 

Lena betonade även vikten av att handleda eleverna så att de skulle lära sig att tänka stegvis vid 

lösning av uppgifter. Detta var något som även Carina tog upp under intervjun. Hon menade att 

det var viktigt att eleverna automatiserade 10-kompisarna. Genom att klara 10-kompisarna 

menade Carina att det skulle underlätta för eleverna i den fortsatta matematiken. Carina 

framhöll vikten av att hon som pedagog fyllde barnens ryggsäckar med olika redskap. Hon 

menade att en pedagog måste arbeta med elevernas förståelse av hur talen är uppbyggda. 

Vidare menade Carina att hon brukade försöka förklara sambanden mellan subtraktion och 

addition för att eleverna skulle kunna använda sig av dessa räknesätt tillsammans vid olika 

uppgifter. Denna strategi är den som vi benämner komplettera/ räkna uppåt. Övriga strategier 

som Carina använde sig av i undervisningen var att lära eleverna att jämföra talet med en 

uppgift som de känner till. Detta kunde till exempel vara talet 12 – 5 som kunde vara svårt vid 

en direkt anblick. Tänker eleverna istället 12 – 4 som blir 8 kan de på ett enkelt sätt komma 

fram till att 12 – 5 är ett mindre, alltså 7. Även en strategi som Carina kallade affärsmodellen 

införde hon på hösten i 3:an. Denna strategi gick ut på att tänka som i en affär, till exempel 90 – 

78 som blir 2 + 10 = 12. Eleverna får i denna strategi tänka upp till närmaste 10-tal och sedan 

lägga till resten. Under båda intervjuerna fick vi även en bild av vilka strategier som 

pedagogerna ansåg var svåra att lära ut och vilka strategier de ansåg kunde vara svåra för 

eleverna. Carina betonade att det fanns en strategi som verkligen kunde ställa till det för 

eleverna. Denna strategi hade med tankeled att göra och det var när eleverna skulle subtrahera 

två talsorter. Carina gav följande exempel: 
 
74-25= 74 -20-5= 54-5=49… vi kallar denna uppgift för livsfarlig uppgift för 
det är så många barn som gör fel på just denna typen av uppgifter…under 
våren ska jag utöka detta till när eleverna ska ta bort nästan allt …exempel 
101-99... då räknar de uppåt med plus. 

 

Att räkna uppåt med addition var en strategi som både Lena och Carina menade kunde vara 

svår för eleverna att förstå. Carina ansåg att detta var en strategi som många av hennes elever 

behövde stöd för att lära sig. Både respondenterna menade att uppgiften 22-19 som vi hade i 

vår undersökning var ett exempel på hur en svår uppgift kunde se ut. Lena betonade att 
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strategier som krävde 10 tals övergångar kunde vara svåra för eleverna att ta till sig. Hon 

förklarade detta på följande sätt: 

 
Den där bakifrån med plus den är ju rätt rolig att lära ut… men de går lite 
hand i hand ... … bakifrån med plus är den de behöver mest stöd i… det är väl 
just det här att det kanske inte alltid är så lätt att ta det här att det kan vara 
plus när det är minus, att greppa det… Det är som 22-19 då du tänker bakifrån 
med plus. Den är inte helt lätt för dem att ta. Men då använder jag måttband, 
det är i trean. Fram med måttbanden och lägg en kloss på 19 och lägg en kloss 
på 22. Titta hur många steg det är upp dit. Men det är väl den strategin som är 
den svåraste… 
  

Carina menade att det inte var någon specifik strategi som var svår att lära ut, däremot menade 

hon att det var svårt att få eleverna att välja strategier som underlättade för dem: 

 
Det tar lång tid för barnen att först titta på talen och sedan välja den enklaste 
vägen… det viktigaste är att de får strategier som de blir trygga i att använda 
men framförallt att de känner att de förstår.  

 
Båda pedagogerna Lena och Carina framhöll att det var viktigt att se till alla elevers olikheter 

då det tog olika långt tid för olika elever att lära sig. Carina uttryckte det med att det tog olika 

lång tid innan polletten trillade ner. Lena uttrycker sig med att en del är så mogna att de kan ta 

till sig och tänka sig in i uppgiften och andra har ännu inte kommit så långt. Lena framhöll 

vidare att elever hade olika förutsättningar att kunna ta till sig olika strategier. Vidare betonade 

Lena vikten av att inte presentera för många olika strategier för eleverna. Även Carina framhöll 

att för de elever som var svaga fungerade det bäst om de bara hade några få strategier att ta till. 

Lena berättade att om eleverna fick för många strategier presenterade för sig kunde det leda till 

större svårigheter för elever som redan hade svårigheter i matematiken. Hon berättade att för 

något år sedan hade hon och hennes kollegor använt sig av en matematikbok där författarna till 

boken använde sig av många olika strategier. Vid utvärdering av matematikundervisningen 

visade det sig att det var framförallt de starka eleverna som kunde ta till sig av detta, medan det 

blev för svårt de elever som redan hade svårigheter i matematik. 
 

Den matteboken gav ju väldigt mycket olika strategier i att räkna minus… det 
var att tänka bakifrån med plus … det var att tänka sig neråt... på nått sätt när 
man hade alla de här strategierna, så för dem som var starka kunde hänga med 
i det där men dem som var svaga då i trean… där blev det för mycket märkte 
vi mellan olika strategier… vi tänker ju och lär oss på olika sätt men ibland 
kan det bli svårt för dem som har svårt för sig när man blandar in för mycket 
liksom då kanske man bara får köra på en strategi.  
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5.2.2 Sätta ord på sina tankar och synliggöra olika strategier 
Carina nämnde att vid skolstart har många elever svårt för att sätta ord på sina egna tankar och 

en anledning till detta menade hon var att de inte var medvetna om hur de tänkte. Hon betonade 

även att det var först när eleverna hade fått sätta ord på sina egna tankar som deras tankegångar 

kunde synliggöras för dem. Hon betonade vikten av att låta elever berätta sina olika 

tankestrategier för sina klasskamrater så kunde det resultera i att olika strategier synliggjordes. 
 

Jag vill att de ska våga berätta hur de tänker. Alla tankar är viktiga och vi lär av 
varandra. 

 

Även Lena framhöll vikten av att kunna tänka matematik. Hon menade att den vågräta strategin 

var att föredra på grund av att hon ansåg att det var genom den som eleverna kunde lära sig att 

tänka talen. Carina var tydlig med att förklara att då olika subtraktionsstrategier synliggjordes i 

klassrummet kunde det framkomma strategier som hon ansåg var mindre bra. Detta brukade 

hon lägga på minnet för att vid senare tillfällen ta upp dessa med eleven för att därigenom 

belysa enklare vägar att komma fram till lösningar på en uppgift. För att eleverna skulle lära sig 

av varandra hade Carina ett undervisningssätt som hon brukade använda sig av. Detta sätt 

inleddes med att hon skrev en uppgift på tavlan och därefter fick varje elev med hjälp av 

konkret material gjort av trä som benämndes vid kursinärstavar lösa uppgiften. Detta material 

bestod av en låda som innehöll ental, tio tal och hundra tal vilka eleverna fick laborera med. 

Carina brukade inleda med att låta eleverna tänka efter på egen hand och därefter fick eleven 

berätta sina tankar för sin granne och slutligen sammanfattade de elevernas olika tankar i 

klassrummet. 

 
Då får barnen förklarat för sig hur de kan tänka och förklaringen presenteras 
på olika sätt med olika ord och av olika elever… på detta sätt hoppas jag att 
alla kan ta till sig någons förklaring. 

 
Lena framhöll precis som Carina att det var viktigt att synliggöra de olika talen för eleverna 

genom att använda sig av konkret material i form av kursinärstavar och pengar. De var båda 

noga med att betona att alla elever skulle använda sig av konkret material och på så sätt ville 

hon att det skulle bli naturlig del i matematikundervisningen.  
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6. Analys och diskussion 
Grundtanken med undersökningen var att vi skulle se hur eleverna hade uppfattat de 

subtraktionsstrategier som deras pedagoger hade gett dem via deras undervisning. Att använde 

sig av kvalitativa undersökningsmetoder som vi gjort i undersökningen, anses vara optimala då 

man försöker finna bakomliggande orsaker till deras uppfattningar enligt Patel och Davidsson 

(2003). Då vi har en ansats till det fenomenografiska förhållningssättet kan man enligt Marton 

och Booth (2000) utgå ifrån ett andrahandsperspektiv när man intervjuar, genom att ställa 

följdfrågor då detta resulterar i en djupare förståelse till deras strategival. Efter noggrann 

genomgång av elevernas svar kunde vi finna mönster i form av underkategorier som vi sedan 

sammanställde. Detta bidrog till de uppfattningar som vi kunde avläsa genom de strategival 

eleverna valde under samtalsintervjuerna. Något som blev synligt i vår undersökning var att det 

fanns många olika sätta att använda de olika strategierna ”ta bort”, ”räkna uppåt/komplettera” 

och ”jämföra”. Vi fann olika metoder och tankesätt som innebar att eleverna använde samma 

grundstrategi men de hade olika tillvägagångssätt att komma fram till svaren. Några av de 

underkategorier som vi fann för strategin ta bort var bland annat att man kunde använda denna 

strategi på fem olika sätt bland annat att ta bort i ett steg, ta bort i två till tre steg, använda sig 

av 10-kompisar samt 9-kompisar och ta bort ental för sig och 10-tal för sig. De underkategorier 

vi fann under strategin komplettera/räkna uppåt var räkna uppåt i ett steg och räkna uppåt med 

10-tal. Vid den sista strategin jämföra fann vi två underkategorier och de var jämföra med hjälp 

av talbilder samt med enkla tal. Det framgick genom vår undersökning att många elever 

använde sig av samma strategi men på olika sätt. Några elever kunde lösa en uppgift med hjälp 

av talbilder och några andra elever använde sig av enkla tal för att komma fram till svaret på 

samma uppgift.  På detta sätt kunde man se att eleverna hade uppfattat och tagit till sig 

undervisning av subtraktion på olika sätt och detta blev synligt då eleverna räknade ut 

uppgifterna. Det som blev tydligt var att trots att eleverna i årskurs 2 nästan enbart använde sig 

av strategin ta bort, så fanns det olika vägar för eleverna att lösa uppgiften. Efter 

sammanställningen av elevernas uppfattningar kunde vi börja analyser deras strategival och 

detta gör vi i följande del i vårt arbete.  

 

Flertalet av eleverna i årskurs 2 använde sig av strategin ta bort med hjälp av sina fingrar. Vi 

fann även ett fåtal elever som hade fler strategier att ta till när de löste uppgifterna och dessa 

var, jämföra och komplettera/ räkna uppåt. I de flesta fallen räknade eleverna bakåt från en av 
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termerna. Det är vanligt att räkna subtraktion med hjälp av sina fingrar vid uppgifter med lägre 

termer enligt Löwing och Kilborn (2002) men vi märkte att de använde fingrarna även vid 

högre tal. Många av eleverna kände sig säkra med denna uträkningsstrategi för det gick i 

allmänhet fort när de löste uppgifterna men risken med detta är att de fastnar vid en specifik 

strategi och detta krånglar till det när uppgifterna ökar i svårighetsgrad enligt författarna ovan. 

Löwing (2002, 2008) framhåller vikten av att ju fler strategier eleverna har att ta till desto större 

är chansen att de finner bra strategier när de möter nya uppgifter. Vid en jämförelse mellan 

elevernas val av strategi och pedagogen Lenas val av utlärningsstrategi märkte man att hennes 

undervisning speglade sig i eleverna sätt att lösa subtraktionsuppgifterna. Lena ansåg att elever 

inte skulle bekanta sig med allt för många strategier då det kunde krångla till det för många, 

framför allt för de elever som inte hade de grundläggande kunskaperna inom ämnet matematik. 

Vid intervjun framkom det att strategin ta bort var den strategi som dominerade i Lenas 

undervisning. Lena menade även att man har fått sina fingrar för att använda dem, så enligt 

henne var det en naturlig sak att eleverna använde sig av detta hjälpmedel när de löste 

uppgifterna. 

 

Ser man på eleverna i årskurs 3 fann vi en större variation av lösningsstrategier som de använde 

sig av när de löste uppgifterna. Vid de flesta av uppgifterna fann vi två till tre strategier som 

eleverna använde sig av. De strategier som vi upptäckte var ta bort, jämföra och komplettera/ 

räkna uppåt. På flera av uppgifterna kunde eleverna redovisa två sätt att lösa samma uppgift och 

detta är ett tecken enligt oss på att eleverna hade en god taluppfattning samt ett bra bagage med 

redskap att ta till i form av strategier. Både McIntosh (1995) och Malmer (2002) framhåller att 

barn som har goda grundläggande kunskaper i sin taluppfattning och känner sig trygga med 

dessa har större chans att variera sina strategier och på detta sätt minskar riskerna att de fastnar 

vid en specifik uträkningsstrategi. Då man såg på eleverna i årskurs 3 och de strategier de valde 

när de löste uppgifterna och sedan jämförde dessa med pedagogen Carinas sätt att undervisa, 

märkte man att hennes resonemang speglade sig i de val eleverna valde när de löste 

uppgifterna. Carina framhöll att det var viktigt att ge eleverna ett stort bagage med redskap i 

form av strategier för att göra det lättare för eleverna att finna den strategi som passar bäst för 

just den uppgiften. Vid samtalsintervjuerna med eleverna i årskurs 3 framkom att eleverna var 

bra på att sätta ord på sina tankar och förklara hur de kom fram till de olika svaren. Vid 

intervjun med Carina betonade hon hur viktigt det var att eleverna lärde sig att tala med de 

matematiska begrepp som de använde sig av i undervisningen. Detta kunde vara en anledning 

till att eleverna kände sig bekväma med att delge sina lösningsstrategier.  
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Vi är medvetna om att det skiljde en hel årskurs på de elever som deltog i vår undersökning 

men vi vill trots detta framhålla att då pedagogernas resonemang angående utlärningsstrategier 

skiljde sig så pass mycket, kunde det vara en bidragande orsak till att eleverna i årskurs 2 hade 

färre redskap i form av strategier att ta till när de löste subtraktionsuppgifterna. En annan aspekt 

att belysa var att då det skiljde en årskurs på eleverna kunde detta innebära att Lena under 

vårterminen i årskurs 2 samt under årskurs 3 skulle gå vidare och ge dem fler redskap. Detta var 

något som man delvis får ha i sin åtanke när man läser resultatdelen.  

 

Eftersom matematikundervisning baseras på den ämneskunskap som varje pedagog besitter 

samt de val av undervisningsstrategier pedagogen väljer, innebär detta att ett stort ansvar läggs 

på den enskilde pedagogen. Löwing och Kilborn (2002) framhåller ovanstående påstående med 

att det är först när pedagogen har en god ämneskunskap och sätter detta i förhållande till den 

enskilde eleven som en god undervisning uppstår. Detta resonemang ställer stora krav på 

pedagogerna men är av stor vikt för elevernas fortsatta utvecklingsprocess. Alexandersson 

(1994) styrker detta resonemang och menar att pedagogerna måste fokusera uppmärksamheten 

på undervisningen, innehållet och eleven. Med detta menar han att man måste se till elevens 

förmåga att ta till sig innehållet i undervisningen. Sätter vi detta i relation till vår undersökning 

anser vi att det på ett tydligt sätt syns vilka ämneskunskaper pedagogerna besitter och förmedlar 

till sina elever. Olika aspekter fanns att ta hänsyn och den ena skillnaden var att Carina hade 

arbetat som lärare i 34 år och för tillfället inriktar sig enbart på matematikundervisningen i 

årskurs 3. Lena harde arbetat i 13 år som lärare och var för närvarande klasslärare, det vill säga 

hon ansvararde för all undervisning i klassen. 

 

Båda pedagogerna framhöll vikten av hur viktigt det var att eleverna lärde sig att utveckla sitt 

tänkande inom matematiken. Det som skiljde pedagogerna åt i deras resonemang var att Carina 

menade att eleverna inte alltid var medvetna om hur de tänker. Därför hade hon medvetet infört 

delar i sin matematikundervisning som gick ut på att man tillsammans med sin bänkkompis 

diskuterade och delgav den strategi man använt sig av vid en specifik uppgift. På detta sätt 

menade hon att eleverna lärde sig att sätta ord på sina tankestrategier. McIntosh (1995) menade 

precis som Carina att det var viktigt att införa den språkliga aspekten i 

matematikundervisningen genom att delge sina uträkningsstrategier då detta får dem att 

upptäcka nya strategier till samma uppgift. Både Dale (1998), Strandberg (2006) och Säljö 

(2000) menar att den sociala omgivningen, språket och kommunikationen är i det 
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sociokulturellt perspektiv det optimala för en individs utveckling och lärande. Den sociala 

atmosfären i klassrummet betyder mycket för elevers lärande gällande matematik och det har 

denna undersökning visat på ett tydligt sätt. Det handlar om att ”våga” prata i klassen och 

därför anser vi är det av stor vikt att pedagogerna arbetar med klassrumsklimatet redan i de 

yngre åldrarna. Genom att visa för eleverna att man lär av varandra så underlättar man för 

elevernas inlärning gällande matematik. Lena menade precis som Carina att det var viktigt att 

synliggöra elevernas tankar och hon använde sig av är den vågräta uträkningsstrategin för att 

stödja eleverna. Det som hon däremot inte tog upp under intervjun var hur hon införde språket i 

sin matematikundervisning, vilket McIntosh (1995) hävdar är just detta som hjälper eleverna att 

tänka matematik.  

 

7. Slutsatser och didaktiska implikationer 
Detta arbete har synliggjort för oss hur viktigt det är att pedagogen besitter en god 

ämneskunskap vid introduktion av räknesättet subtraktion. Det räcker inte att man enbart kan 

ämnet utan man måste kunna relatera detta till varje enskild elevs behov och förutsättningar. De 

slutsatser som vi kommit fram till är att den undervisningsstrategi pedagogen väljer att 

introducera är den strategi som speglar de strategival som eleverna väljer när de löser 

subtraktionsuppgifter. Denna studie har även synliggjort att det finns många olika variationer 

av de grundstrategier som finns inom subtraktion. Eleverna har genom deras 

uträkningsstrategier visat att man kan använda en strategi på många olika sätt. Genom tidigare 

forskning har det framgått att det är en stor fördel att introducera mer än en strategi för eleverna 

då detta hjälper dem att finna den strategi som passar bäst för varje uppgift. Därför bör 

pedagoger introducera flera strategier i sin undervisning samt förklara när det lämpar sig att 

använda de olika strategierna.  

 

Det har även visat sig genom vår undersökning att då pedagogen inför en dialog i klassrummet i 

form av samtal som en naturlig del i matematikundervisningen så har detta resulterat i att 

eleverna får större förståelse samt upptäcker nya tillvägagångssätt och strategier för att lösa 

samma uppgift. Detta gör att eleverna får lättare att kommunicera i ämnet matematik samt får 

en djupare förståelse i ett ämne som för många kan vara väldigt komplext. Detta kan i sin tur 

öppna många dörrar i deras framtida skolgång. 
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Vi anser att det resultat som vi kommit fram till i vår undersökning har gett oss svar på våra 

frågeställningar som var utgångspunkten i vårt arbete.   

 

8. Vidare forskning 
Att forska vidare inom detta ämne är definitivt aktuellt eftersom subtraktionssvårigheter är ett 

vanligt förekommande i våra skolor. Det hade varit roligt att undersöka en större 

undersökningsgrupp för att på något sätt kunna generalisera resultatet. Då vi enbart intervjuat 

två pedagoger samt låtit 20 elever svara på våra subtraktionsuppgifter är det svårt att dra några 

generella slutsatser. Genom att även använda sig av observationer i undersökningen så hade 

man ökat reliabiliteten i undersökningen och detta är något som hade varit intressant att ta med 

i vidare forskning. 

 

 



 42 

Källförteckning 
Adler, B. (2007). Dyskalkyli och Matematik. Malmö: NU-förlaget 

 
Ahlberg, A. (2001). Lärande och delaktighet. Lund: Studielitteratur 

 
Alexandersson, M. (1994). Metod och medvetande. (Göteborg: Studies in Education Sciensce,  

           96). Göteborg: Acta Universitatis Gothoburghensis.  

 

Bråten, I. & Thurmann-Moe, A-C. (1998). Den närmaste utvecklingszonen som utgångspunkt  

          för pedagogiks praxis. I: (red.). Bråten, I. Vygotskij och pedagogiken. Lund:  

          Studentlitteratur  

 

Dale, E-L. (1998). Lärande och utveckling i lek och undervisning. I: (red.). Bråten, I. 

          Vygotskij och pedagogiken. Studentlitteratur: Lund 

 

Ejvegård, R. (2003). Vetenskaplig metod. Studentlitteratur: Lund 

 

Hwang, P. & Nilsson, B. (2004). Utvecklingspsykologi.  Stockholm: Natur och kultur. 

 

Hultén, S. Hultman, J & Eriksson, L.T. (2007).Kritiskt tänkande. Malmö: Liber 

 

Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur: Lund 

 

Löwing, M. (2008). Grundläggande aritmetik. Lund: Studentlitteratur 

 

Löwing, M & Kilborn, W. (2003). Huvudräkning – En inkörsport till matematiken. Lund: 

Studentlitteratur 

 

Löwing, M & Kilborn, W.(2002). Baskunskaper i matematik. Lund: Stundentlitteratur 

 

Löwing, M. (2002). Ämnesdidaktisk teori för matematikundervisning. (IPD-rapport  

          nr:2002:11). Göteborg. Göteborgs universitet. Institutionen för pedagogik och  

         didaktik, 2002 

 



 43 

 

McIntoch, A. (1995). Vitalisera Huvudräkningen. Nationellt centrum för  

           matematikutbildningen. Nämnaren nr 3. 

 

Malmer, G. (2002). Bra matematik för alla. Lund: Studentlitteratur 

 

Malmer, G. & Kronqvist, K-Å. (1993). Räkna med barn. Solna: Ekelunds Förlag AB  

 

Marton, F. & Booth, S. (2000). Om lärande. Lund: Studentlitteratur 

 

Patel, R. & Davidson, B. (2003). Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och 

            rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur  

 

Strandberg, L.(2006). Vygotskij i praktiken: Bland plugghästar och fusklappar. Finland: 

           Nordstedts Akademiska, WS Bookwell.  

 

Säljö, R. (2000). Lärande i praktiken – ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Nordstedts 

           Akademiska Förlag. 

 
Åberg, M. (2004). Validitets- och reliabilitetsproblem vid tvärvetenskapliga   

           forskningsansatser: exemplet historisk nätverksanalys. I: (red) Sunnemark, F. & 

          Åberg, M. Tvärvetenskap – fält, perspektiv eller metod. Lund: Studentlitteratur 

 
Skolverket. (1994). Lpo94. Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen 
           och fritidshemmet. www.skolverket.se (2010-11-22) 
 

Skolverket. (2000). Kursplan för matematik- SKOLFS: 2000: 135 ( hämtad 2010-12-08) 

 

Skolverket. (2007). Svenska elevers matematikkunskaper i TIMSS 2007 Analysrapport till 

            323,2008( hämtad 2010-11-29) http://www.skolverket.se/sb/d/193/url/ 

 

Vetenskapsrådet. (n.d). Etikregler för humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning.  

           www.vr.se  (hämtat 2010-11-25) 

 



 44 

Bilaga 1 
 
 
 
 
  Brev till vårdnadshavare i årskurs 3 
 
Hej, 
 
Jag heter Emilie Cedervall och har under hösten gjort min slutpraktik i årskurs 3 i ert barns 
klass. Jag läser för tillfället min sista termin på lärarutbildningen i Halmstad med inriktning 
barn, matematik och naturkunskap. För tillfället skriver jag och min kurskamrat på ett 
examensarbete som handlar om elevers strategier kring matematik, främst subtraktion. Därför 
undrar jag om jag skulle få undersöka vilka strategier barnen i årskurs 3 använder sig av vid 
subtraktionsuträkningar. 
 
Naturligtvis kommer alla barnen att vara anonyma i undersökningen och man kommer inte att 
kunna utläsa vilken skola eller ort undersökningen utförts på. Jag hoppas att ert barn får delta 
då detta kommer att vara underlaget i vår undersökning. 
 
Jag hade uppskattat om ni hade kunnat skriva på och återlämna lappen så fort som möjligt. 
 
Sätt ett kryss för det som gäller för ert barn. 
 
 
Barnets namn____________________________________________________ 
 
 
 
_____ mitt barn får delta i undersökningen 
 
_____ mitt barn får inte delta i undersökningen 
 
 
 
_____________________________________ 
 
Underskrift av målsman 
 
 
Har ni några frågor får ni gärna kontakta mig på  
emiced07@student.hh.se 
 
 

Med vänliga hälsningar 
Emilie Cedervall 
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Bilaga 2  
 
  
 
 

Brev till föräldrar i årskurs 2 
 
Hej, 
 
Jag heter Petra Kallfeldt och har under hösten gjort min slutpraktik i årskurs 2 i ert barns klass. 
Jag läser för tillfället min sista termin på lärarutbildningen i Halmstad med inriktning barn, 
matematik och naturkunskap. För tillfället skriver jag och min kurskamrat på ett examensarbete 
som handlar om elevers uträkningsstrategier kring matematik, främst subtraktion. Därför undrar 
jag om jag skulle få undersöka vilka strategier barnen i årskurs 2 använder sig av vid 
subtraktionsuträkningar. 
 
Naturligtvis kommer alla barnen att vara anonyma i undersökningen och man kommer inte att 
kunna utläsa vilken skola eller ort undersökningen utförts på. Jag hoppas att ert barn får deltaga 
då detta kommer att vara underlaget i vår undersökning. 
 
Jag hade uppskattat om ni hade kunnat skriva på och återlämna lappen så fort som möjligt. 
 
Sätt ett kryss för det som gäller för ert barn. 
 
 
Barnets namn____________________________________________________ 
 
 
 
_____ mitt barn får delta i undersökningen 
 
_____ mitt barn får ej delta i undersökningen 
 
 
 
_____________________________________ 
 
 
Underskrift av målsman 
 
Har ni några frågor får ni gärna kontakta mig på  
petkal06@student.hh.se 
 
  Med vänliga hälsningar 
  Petra Kallfeldt 
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Bilaga 3 
 
 

      Intervjuguide 
 

Inledningsfrågor 
 

1. Hur länge har ni arbetat som lärare? 
2. Vad har ni för utbildning? 

 
Huvudfrågor 
 

3. Vilka utlärningsstrategier använder ni er av i er undervisning vid genomgång av 
subtraktion i årskurs 2 och (3)? 

 
4. Vilken/vilka uträkningsstrategier har ni använt er av (med de elever som ni har i 

nuläget) vid genomgång av följande uppgifter? 
 

  – Varför valde ni dessa strategier? 
 

      9 – 6 = 
 

           12 – 2= 
 

     5 – 4= 
 

     19 – 5= 
 

     28 – 18= 
 

     22 – 19= 
 

     11 – 6= 
 

 
5.    Vilken strategi inom subtraktion anser ni vara mest komplicerad att lära ut? 
 

– Varför tror ni att just denna strategi är svårast att lära ut? 
 
     6.    Finns det enligt er någon strategi inom subtraktion som eleverna behöver mer stöd och   
            hjälp med vid inlärning? 
 

– Varför tror ni att just denna strategi är svårast för eleverna att lära sig? 
 

7.   Har ni något annan att tillägga som är av betydelse inom ämnet subtraktion? 
 

Tack för din medverkan!  
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Bilaga 4 

SUBTRAKTION 
Svara skriftligt på följande uppgifter. Efter varje uppgift 
skall du försöka förklara muntligt hur du kom fram till ditt 
svar.  
 

1. 9 – 6 = 
 
2. 12 – 2= 
 

 
3.    5 – 4= 
 

 
4.    19 – 5= 
 

 
5.    28 – 18= 
 

 
6.    22 – 19= 

 
 

7.    11 – 6= 
 
Lycka till!  
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Subtraktion 

1. Ta bort 

2. Räkna uppåt/ 
komplettera  

3. Jämföra 

 Två till tre steg  Ett steg   9 kompisar 

 Ett steg  Tio steg 

Enkla tal Tal bilder 

 Ental och 10-tal för 
sig 

 10 kompisar 

Bilaga 5 
Schema över de grundstrategier samt underkategorier som vi fann genom vår studie. 

 

 

 


