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Abstract 

 

The aim with this study was to investigate the content and form of the subtraction education in a second 

grade classroom. Three issues were focused. First how the subtraction education was held in a specific 

second grade classroom, second how a subtraction test could be made and last what subtraction strategies 

and knowlege the students showed. For finding out how the education was held, the class was observed 

two weeks during math lessons, were the teachers held passes by the board and many different subtraction 

strategies was shown. For learning how a subtraction test could be made, action research was used and a 

test was made and tried out. For uncovering the students strategies and knowledge that test and interviews 

was held. All strategies that was described in the theoretical background was found, but it become clear 

that it is not o easy to capture students thoguhts in to a few strategy categories and some students answers 

would not fit.  

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: matematik, subtraktion, helklassundervisning 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

Innehållsförteckning 

1 Inledning .................................................................................................................... 5 

1.1 Syfte ................................................................................................................................ 6 

1.2 Metod .............................................................................................................................. 6 
1.2.1 Urval ............................................................................................................................................. 6 
1.2.2 Datainsamlingsmetoder ................................................................................................................ 7 
1.2.3 Procedur ....................................................................................................................................... 8 

1.3 Teoretiska utgångspunkter ............................................................................................ 11 
1.3.1 Diagnoskonstruktion ................................................................................................................... 11 
1.3.2 Subtraktionstyper ........................................................................................................................ 14 
1.3.3 Subtraktionsstrategier................................................................................................................. 15 

2 Resultat .................................................................................................................... 20 

2.1 Observationen ............................................................................................................... 20 

2.2 Diagnoskonstruktionen ................................................................................................. 25 

2.3 Elevernas kunskaper och strategier ............................................................................... 28 
2.3.1 Kunskaper ................................................................................................................................... 28 
2.3.2 Strategier .................................................................................................................................... 30 

3 Diskussion och analys ............................................................................................. 37 

3.1 Observationen ............................................................................................................... 37 

3.2 Diagnoskonstruktion ..................................................................................................... 40 

3.3 Elevernas kunskaper och strategier ............................................................................... 42 

3.4 Metoddiskussion ........................................................................................................... 45 

4 Slutord ...................................................................................................................... 48 

5 Litteraturlista .......................................................................................................... 50 

Bilagor ........................................................................................................................... 53 

 

 



5 

1 Inledning 

Subtraktion är ett av de första räknesätten som introduceras i skolan och fortsätter sedan 

vara ett viktigt räknesätt genom hela skoltiden och livet. Ändå har många svenska elever 

problem med just subtraktion, vilket resultaten i Trends in International Mathematics 

and Science Study (TIMSS) har visat. Till exempel har de inte tillräckligt 

automatiserade kunskaper, vet inte alltid i vilka situationer subtraktion kan användas 

och får problem vid tiotalsövergångar (Bentley, 2008). Om elever i de tidiga årskurserna 

inte blivit säkra på grundläggande subtraktionsoperationer samt när dessa kan användas, 

påverkar det förmågan att lösa mer krävande uppgifter långt upp i åldrarna (Bentley, 

2008, Kilpatrick,  Swafford & Findell, 2001, Löwing, 2008, Skolverket 2013) och 

resultaten i TIMSS tyder på att det är just detta som har hänt i Sverige (Bentley, 2008). 

Med andra ord är subtraktion något viktigt redan från tidig ålder då grunden läggs.  

 

Subtraktion är en del av aritmetiken och där är en god taluppfattning av högsta vikt. 

Skolverket (2013) definierar taluppfattning som att det handlar om att ha en sådan 

känsla för hur talen ar uppbyggda, att man direkt, utan att reflektera, kan operera med 

talen. (s.4). Sedan räknas det upp några punkter på vad som krävs för att uppnå detta. 

De punkter som direkt rör subtraktion är att eleverna ska känna till hur man kan dela 

upp tal, alltså talkamrater samt vetskapen att om man lägger till eller tar bort lika 

mycket från två tal kommer differensen vara densamma. Sedan tilläggs det att det är 

lärarens uppgift att stödja eleverna till att utveckla en god taluppfattning.  

 

Låt oss gå tillbaka i tanken och funderar på en förklaring till varför subtraktion, i 

jämförelse till addition, visade sig vara ett problemområde för svenska elever(Bentley, 

2008). En förklaring är att den kommutativa lagen (a+b=b+a) inte gäller, en annan är att 

elever kan uppleva att de måste räkna baklänges (Löwing 2008, Johansson, 2011). 

Vidare kan subtraktionssituationer vara av så olika så att en elev kan ha svårt att urskilja 

att det rör sig om en subtraktionssituation. Bland svenska författare har många olika 

varianter av subtraktion beskrivits, dessa olika varianter kommer i denna studie 

benämnas som subtraktionstyper.  Den indelning av subtraktionstyper som denna studie 

kommer att utgå ifrån är den som Löwing (2008) och Kilborn (2007) beskriver, 

nämligen Ta bort, Komplettera och Jämföra (se teoretisk bakgrund).  

 

Något som visat sig vara av största vikt i undervisningssammanhang är att veta vad 

eleverna tar till sig av undervisningen och vilka kunskaper och strategier de har, alltså 

bedömning (Hattie, 2014, Löwing, 2008, McIntosh 2008, Williams, 2013). Vill man 

använda en diagnos för detta finns det många att tillgå, alltifrån skolverkets 

diamantdiagnoser (Skolverket 2013) till kapiteldiagnoser i olika matematikböcker. När 

man ska välja diagnos är det viktigt att undersöka om diagnosens syfte och det egna 

syftet överensstämmer, för att få valida resultat (Wikström, 2013). Till denna studie har 

en specifik diagnos utformats, med inspiration från olika diagnosmaterial. Att kunna 

utforma diagnoser av hög kvalitet är en värdefull kunskap för lärare, men det är en 

http://umea-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Kilpatrick%2c+Jeremy+&vl(2951191UI0)=creator&vl(389229036UI1)=all_items&fn=search&tab=default_tab_umub&mode=Basic&vid=UmUB&scp.scps=scope%3a(UMUB_MODS_DATABASER)%2cscope%3a(UMUB_DIVA_MODS)%2cscope%3a(UMUB_FOARK_ARKIV_MODS)%2cscope%3a(SC_DIVA)%2cscope%3a(UMUB_ALEPH)%2cscope%3a(UMUB_SFX)%2cscope%3a(UMUB_WARC)%2cscope%3a(%22UMUB%22)%2cscope%3a(UMUB_FOARK_SAMLINGAR_MODS)%2cprimo_central_multiple_fe
http://umea-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=+Swafford%2c+Jane+&vl(2951191UI0)=creator&vl(389229036UI1)=all_items&fn=search&tab=default_tab_umub&mode=Basic&vid=UmUB&scp.scps=scope%3a(UMUB_MODS_DATABASER)%2cscope%3a(UMUB_DIVA_MODS)%2cscope%3a(UMUB_FOARK_ARKIV_MODS)%2cscope%3a(SC_DIVA)%2cscope%3a(UMUB_ALEPH)%2cscope%3a(UMUB_SFX)%2cscope%3a(UMUB_WARC)%2cscope%3a(%22UMUB%22)%2cscope%3a(UMUB_FOARK_SAMLINGAR_MODS)%2cprimo_central_multiple_fe
http://umea-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=+Swafford%2c+Jane+&vl(2951191UI0)=creator&vl(389229036UI1)=all_items&fn=search&tab=default_tab_umub&mode=Basic&vid=UmUB&scp.scps=scope%3a(UMUB_MODS_DATABASER)%2cscope%3a(UMUB_DIVA_MODS)%2cscope%3a(UMUB_FOARK_ARKIV_MODS)%2cscope%3a(SC_DIVA)%2cscope%3a(UMUB_ALEPH)%2cscope%3a(UMUB_SFX)%2cscope%3a(UMUB_WARC)%2cscope%3a(%22UMUB%22)%2cscope%3a(UMUB_FOARK_SAMLINGAR_MODS)%2cprimo_central_multiple_fe
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komplex syssla (Wikström, 2013), så därför har även provkonstruktion givits utrymme i 

denna studie. 

 

Slutligen vill jag säga: det går att göra subtraktion och subtraktionsundervisning 

förståeligt! Man kan läsa sig till att lärare bör ha både det ena och det andra i åtanke när 

de undervisar i subtraktion (Bentley 2008, Johansson, 2011, Löwing, 2008 McIntosh, 

2008). Ibland hittar man också till synes helt motstridiga idéer. Det blir mycket 

information att hålla i huvudet och i möte med en komplex verklighet, med många 

variabler, kan mycket av kunskapen glömmas bort. Att skriva detta examensarbete har 

gett mig en unik möjlighet att applicera teorin på en praktik, samtidigt som det funnits 

tid till eftertanke och utvärdering. Denna studie kan belysa, några viktiga beståndsdelar i 

subtraktionsundervisningen med hjälp av exempel från verkligheten. 

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka innehållet och utformningen på 

helklassundervisningen i subtraktion för en årskurs två.  

 

Frågeställningar: 

 Hur genomförs subtraktionsundervisningen? 

 Hur kan en diagnos utformas för att synliggöra elevers kunskaper och 

lösningsstrategier i subtraktion? 

 Vilka kunskaper och lösningsstrategier redovisar eleverna?  

1.2 Metod 

I detta avsnitt behandlas metoden. Först beskrivs urvalet, hur det gjordes och vad det 

bestod i. Sedan beskrivs i generella ordalag de datainsamlingsmetoder som användes 

och deras för och nackdelar. Till sist tas proceduren upp, alltså hur studien 

genomfördes.  

1.2.1 Urval 

Ett subjektivt urval tillämpades i studien. Den gjordes i en årskurs två på vårterminen. 

Vid den tidpunkten kan eleverna ha hunnit arbeta med olika sorters subtraktionsproblem 

samt introducerats för och tillägnat sig olika strategier (Skolverket 2000). Klassen som 

valdes ut bestod av 46 elever och låg i en förort till en medelstor svensk stad . Att ha ett 

stort antal informanter är viktigt för att göra studier mer generaliserbara och tillförlitliga 

samt mindre känsliga för bortfall (Denscombe, 2009).  

 

Klassen bestod alltså av 46 elever som delas av tre lärare arbetade mycket nära 

varandra. Ibland var klassen uppdelad i två, ibland i tre och ibland i fyra grupper. Dessa 

grupper var inte helt statiska utan kunde ändras efter några veckor eller månader. Under 

de observerade veckorna fick eleverna ta del av samma matematikundervisning. Alla tre 
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lärare var behöriga i matematik, men det var framför allt en av dem som höll i 

matematiklektionerna som observerades, han kallas i denna studie för Mattias. Även en 

av de andra lärarna höll i en lektion, hon kallas i studien för Sara. 

 

Det var ett totalt bortfall på tio elever. Sex elever var sjuka eller lediga vid första 

diagnostillfället och en var hos specialpedagog. Ytterligare tre elever har valts bort 

eftersom deras diagnosresultat inte varit tillräckligt tillförlitliga på grund av att de fått 

hjälp från medelev eller pedagog. Vidare var en elev hos specialpedagog under 

diagnostillfället. 

1.2.2 Datainsamlingsmetoder 

Denna studie var till största del kvalitativ. Den ena metoden som användes var 

observation, där forskaren varit deltagande som observatör. Den andra metoden var 

aktionsforskning, där en diagnos som kan ge både kvalitativa och kvantitativ data samt 

en tillhörande semistrukturerad intervju konstrueras och genomfördes. Ett problem som 

kan uppkomma vid aktionsforskning är att resultatet inte blir generaliserbart utan bara 

gäller i en viss situation (Denscombe, 2009). 

Observation 

Om en forskare är deltagande som observatör kan deltagarna ge sitt samtycke till 

studien och ett etiskt problem kan undvikas. Forskaren kan med den metoden studera 

informanterna i deras naturliga miljö samt få syn på komplexa samband. Fokus kan 

också riktas mot sådant som är av värde för studien och ge studien hög validitet enligt 

Descombe (2009). 

Kritik som kan framföras mot metoden är att den naturliga miljön kan förändras när 

deltagarna vet att forskaren observerar dem. För att undvika att störa den naturliga 

miljön bör forskaren därför noggrant tänka på sin placering, undvika interaktion och 

gärna låta observationen pågå under en längre tid. En annan kritik som framförts är att 

resultaten utgår från det forskaren uppfattat. Det kan bli problematiskt eftersom det är 

personligt vad en enskild forskare uppfattar och sedan kommer ihåg. För att lindra 

effekterna av det är det viktigt att dokumentera den insamlade datan kontinuerligt och så 

fort som möjligt samt gärna spela in observationerna den på något sätt. (Denscombe, 

2009) 

Diagnoskonstruktion 

Genom en kvantitativ diagnos kan elevers kunskaper bedömas. Det är viktigt att 

använda en ändamålsenlig diagnos för att få validitet. I en kvantitativ diagnos kan 

många elever göra diagnosen, resultaten är relativt lätta att tolka och inte beroende av 

forskaren. Problemet med metoden kan vara att få en djupare förståelse och se mer 



8 

komplexa samband. En kvalitativ diagnos däremot tar längre tid att tolka och lämpar sig 

därför sämre i en studie med många informanter och är mer beroende av forskarens 

tolkning, men den kan ge en djupare förståelse.(Wikström, 2013) 

När en diagnos konstrueras är målet att den ska ge valid och reliabel information. För att 

uppnå detta är det viktigt att utforma provspecifikation och provfrågor av hög kvalitet 

samt att låta provet granskas. Mer information om vad detta innebär finns i den 

teoretiska utgångspunkten. (Wikström, 2013) 

Intervju 

Genom intervjuer kan man lättare få en djupare förståelse av deltagarnas tankar. 

Personliga intervjuer kan vara mer tidskrävande än intervjuer i grupp, och man kanske 

inte kan intervjua lika många. När intervjuerna är semistrukturerade har man i förväg 

bestämt någon eller några frågor för att försäkra sig om att man får värdefull 

information, samtidigt är intervjuaren fri att ställa andra intressanta frågor och anpassa 

frågorna till informanten. Ett problem med att inte ha helt strukturerade intervjuer är att 

det kan vara svårt för någon annan att göra om intervjun med samma resultat och att 

intervjuaren riskerar att påverka informanterna på olika sätt, reliabiliteten kan alltså 

ifrågasättas. Å andra sidan kan man hävda att strukturerade intervjuer inte heller tilltalar 

informanterna på precis samma sätt, vilket också kan påverka resultatet. När resultat av 

intervjuer ska redovisas är man liksom vid observation beroende av forskarens 

perception, därför är dokumentation och att intervjuerna spelas in av största vikt. 

(Denscombe, 2009). 

Det är bra att komplettera en matematikdiagnos med en intervju eller samtal för att ta 

reda på hur eleverna tänker (MacIntosh, 2008, Skolverket, 2000 & 2013). Macintosh 

(2008) ger många tips på vad man ska tänka på vid en intervju. Han skriver dels att man 

ska tänka på att intervjun inte är ett undervisningstillfälle, dels att pedagogen inte ska ge 

positiv eller negativ respons. Han skriver också att eleven ska få stå för pratandet. 

Vidare menar han att det mest intressanta att fråga eleverna om är uppgifter där de 

kommit fram till fel svar, eller där deras lösning är oklar, men att man ändå bör fråga 

om någon uppgift som eleven löst korrekt för att eleverna inte ska ta för givet att 

pedagogen bara frågar om uppgifter som blivit fel. Ett annat problem som kan uppstå 

under en intervju kan vara att en elev säger att den inte kunde lösa en viss uppgift eller 

att den inte kommer ihåg hur den kom fram till lösningen. För att komma runt det 

problemet kan man enligt MacIntosh (2008) säga: berätta hur du skulle göra om du 

kunde lösa uppgiften. 

1.2.3 Procedur 

Diagnosen gjordes första dagen av studien, sedan observerades 

subtraktionsundervisningen under två veckor och två veckor efter att observationerna 
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avslutats utfördes sedan diagnosen igen. Med andra ord var det cirka fyra veckor mellan 

det första diagnostillfället och det andra. I mitten av observationsperioden intervjuades 

en tredjedel av klassen och fick då göra fler subtraktionsuppgifter (se Bilaga 3). 

Bearbetning av data gjordes sedan utifrån den teoretiska bakgrunden och genom 

triangulering mellan de olika data som samlats in.  

 

Observation 

Klassen besöktes under matematiklektionerna under två veckor. Inför studien 

informerades lärare och vårdnadshavare. En dialog fördes med lärarna för att bestämma 

en lämplig tidpunkt för studien. Den behövde genomföras när klassen arbetade med 

subtraktion, så att studiens syfte kunde fyllas och därmed ges validitet. Vidare skickades 

ett informationsbrev hem till vårdnadshavarna så att de kunde ta ställning till om deras 

barn skulle delta. 

 

För att bestämma vilka observationsverktyg som skulle användas, gjordes en förstudie i 

klassen som skulle observeras. Det gjordes ett försök att anteckna allt som sades och 

som skrevs på tavlan. Det visade sig vara svårt och viktiga saker missades, framför allt 

dialogen mellan elever och läraren. Därför blev metoden att ljudinspela läraren vid 

genomgångar och liknande helklassaktiviteter och anteckna det som skrevs på tavlan. 

Vad eleverna sa under genomgången var svårt att spela in, därför antecknades deras 

kommentarer. Även deras namn antecknades. Övrig undervisning beskrevs bara med en 

kort kommentar om vad eleverna arbetade med. Observationerna skedde från en plats 

med översikt över hela klassrummet men som samtidigt skulle väcka så lite 

uppmärksamhet som möjligt. 

 

Diagnoskonstruktion 

 

När diagnosen skulle konstrueras togs det i beaktning vad Wikström (2013) skriver om 

provkonstruktion och vad olika författare, såsom Löwing (2008), MacIntosh(2008)  och 

Bentley(2008) skriver om subtraktion. Diagnosens syfte var att synliggöra 

subtraktionskunskaper och strategier hos elever i andra klass. Några olika 

provspecifikationer gjordes och granskades av en lärare och forskare liksom Wikström 

(2013) förordar och den slutgiltiga provspecifikationen bestod av de sex uppgiftstyperna 

här nedan. 

 

1. Talområdet 1-10 (6 uppg. symboler) 

2. Talområdet 1-20 (6 uppg. symboler) 

3. Öppna utsagor (9 uppg. symboler) 

4. Komplettera. (1 uppg. text)  

5. Jämföra.(1 uppg. text)  

6. Subtraktions med tvåsiffriga tal utan tiotalsövergång (1 uppg. text)  
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Efter det formulerades provfrågor som hämtats från eller inspirerats av två svenska 

diagnosmaterial (Skolverket, 2000, 2013). Det utformades också en tillhörande intervju. 

Se resultatredovisningen för mer information. 

 

Kartläggning av kunskaper och strategier 

För att få svar på frågeställningen om vilka strategier och kunskaper eleverna 

redovisade genomfördes en diagnos i klassen och en tredjedel av eleverna fick sedan 

göra en intervju. Diagnosen och intervjufrågorna finns bifogade i den Bilaga 1 och 

bilaga 2. 

 

När diagnosen skulle genomföras fick eleverna instruktionerna att de skulle svara på så 

många uppgifter de hann.  När eleverna skrivit i ca 10 minuter informerades de om att 

de kunde hoppa över uppgifter som de tyckte var för kluriga och gå tillbaka till dem 

senare om de hade tid. Denna information gavs vid båda diagnostillfällena. När en elev 

var färdig lämnade den in diagnosen och det skrevs in ungefär hur många minuter det 

tagit för eleven. 

 

Om en elev ville ha hjälp under tiden den skrev diagnosen var det vanliga svaret klura, 

eller du får fundera, om den då sa att det var för svårt blev han eller hon tillsagda att 

hoppa över den uppgiften eller fortsätta fundera. Detta gjordes för att det skulle vara 

elevernas egna kunskaper vid den tidpunkten som skulle visas och att eleverna skulle ha 

fått samma instruktioner. När det kom till textuppgifterna lästes texten upp precis som 

det stod för den som ville eller verkade stanna upp på de uppgifterna.  

 

Cirka en tredjedel av de elever som skrivit den första diagnosen valdes ut till intervju. 

Intervjuerna var semistrukturerade och personliga och dokumenterades med hjälp av 

ljudinspelning som kompletterades med fältanteckningar. Urvalet gjordes genom att 

välja ut fyra elever som presterat på hög nivå i förhållande till de andra eleverna, fyra 

som presterat på medelnivå och fyra som presterat på låg nivå. Hur väl eleverna 

presterat bedömdes utifrån hur många av diagnosens delar de klarat utan några fel. 

Diagnosens sex delar, eller uppgiftstyper är närmare beskrivna i resultatet och elevernas 

resultat finns att se i Bilaga 2. Urvalet gick också ut på att man skulle få ta del av så 

många olika lösningsstrategier som möjligt. Därför togs det hänsyn till hur eleverna 

verkade ha löst uppgifterna. Men det togs också hänsyn till hur lång tid eleverna använt, 

detta eftersom en elev som löst en uppgift snabbt och en elev som använt längre tid kan 

ha använt olika strategier (Skolverket, 2013). Så i varje grupp om fyra strävades det 

efter att det skulle finnas två elever som löst diagnosen snabbt och två som använt 

längre tid. När urvalet var färdigt hade totalt tolv elever valts ut till intervju. 

 

Intervjun skulle ge information av hur eleverna tänkt vid diagnosen, utan att eleverna 

fick se diagnosen de löst. Det var angeläget att eleverna inte skulle få se hela sin 

diagnos för att resultatet inte skulle påverkas när eleverna gjorde diagnosen en andra 
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gång. Det blev dock två undantag där elever fick se hela sin diagnos. Det handlade om 

två elever som ritat bilder och jag ville veta hur de tänkt. Intervjun bestod av två delar, 

dels en del där eleverna fick svara på hur de löst diagnosuppgifterna som behandlade 

subtraktionstabellerna, dels en del med nya uppgifter, för mer information om 

intervjuerna se resultatredovisningen och bilaga 3, 4 och 5. 

 

Etiskt perspektiv 

Med tanke på den etiska aspekten informerades lärarna om syfte och metod för 

undersökningen. Elevernas vårdnadshavare blev också informerade och fick ta ställning 

till om deras barn skulle delta. Vidare blev all insamlad data förvarad och behandlad 

konfidentiellt. Endast jag och lärarna som deltog i undersökningen fick ta del av 

elevernas diagnosresultat. Inför intervjuerna tillfrågades eleverna om de ville delta och 

om det gick bra att intervjun spelades in och endast jag fick ta del av de enskilda 

elevernas intervjusvar. Slutligen var det bara jag som fick ta del av det som spelats in 

vid observationerna. Min handledare fick dock se stora delar av transkriptioner från 

observationerna och intervjuerna, men då hade alla informanters namn anonymiserats. 

1.3 Teoretiska utgångspunkter 

Den teoretiska utgångspunkten kommer att behandla några saker som är värdefulla att 

veta för någon som ska undervisa i subtraktion i de tidiga skolåren. I ett inledande 

avsnitt behandlas provkonstruktion och några diagnosmaterial i matematik. Efter det 

kommer ett avsnitt som belyser de olika situationerna subtraktion kan användas i, alltså 

olika subtraktionstyper. Till sist tas olika subtraktionsstrategier upp och vilka för- och 

nackdelar de kan ha. 

1.3.1 Diagnoskonstruktion 

För att en diagnos ska ge tillförlitliga och generaliserbara resultat, måste många aspekter 

tas i beaktning. Wikström (2013) har forskat om ämnet och i detta avsnitt kommer något 

av det hon kommit fram till om provkonstruktion sammanfattas, i denna studie kommer 

dock ordet diagnos att användas istället för prov. Detta avsnitt kommer också att ta upp 

några exempel på diagnosmaterial för de första skolåren, som innehåller subtraktion. 

Materialen som tas upp är sådana som är väl beprövade i den svenska skolan och därför 

kan fungera som inspiration till innehåll, layout och frågor. 

 

Innan man kan börja formulera frågorna till ett prov är det två saker som måste göras 

enligt Wikström (2013). För det första ska syftet med provet bestämmas och för det 

andra ska en provspecifikation göras. Till syftet hör om provet ska vara summativt eller 

formativt, vilken målgruppen ska vara, vilka kunskaper provet ska mäta och hur man 

sedan tänker använda den information provet ger. Om syftet är genomtänkt kan provet i 

slutändan ge sådan information som är generaliserbar och användbar, alltså har hög 

validitet (Wolming, 1998). För det andra ska en provspecifikation göras. 

Provspecifikationen är ofta en matris där det står vilken information varje fråga ska ge. 
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Det brukar också stå hur många frågor med ett visst innehåll eller av en speciell sort 

som ska finnas med, med sort menas till exempel om det ska vara en öppen fråga eller 

en stängd. Många olika frågor som prövar samma sak ökar i allmänhet reliabiliteten. 

Specifikationen kan också innehålla information om de enskilda frågorna ska ge ett 

visst antal poäng. När provspecifikationen är klar är nästa steg att konstruera provfrågor.  

 

Det är viktigt att frågorna är relevanta och att det tydligt framgår vad denna fråga är. 

Det ska alltså inte vara ett onödigt svårt språk eller windowsdressing. Widowsdressing 

är extra information som inte fyller någon funktion. Tidsaspekten är också viktig att ta i 

beaktning, om provet inte handlar om att mäta kunskaper under tidspress bör också 

provtagarna slippa tidspress. Vidare ska frågorna kunna stå för sig själva. En fråga ska 

inte kunna besvaras genom att se på den föregående frågan. Ytterligare ett moment är 

att ta ställning hur diagnosen ska anpassas till elever i olika svårigheter, till exempel läs- 

och skrivsvårigheter. (Wikström, 2013) 

 

Att bestämma hur frågorna ska bedömas hör också till frågekonstruktionen. Att man gör 

det så tidigt i processen är för att bedömningen ska bli objektiv, men också för att se om 

frågorna har tillräcklig kvalitet. Om man till exempel vill se hur en klass nått upp till 

vissa kriterier i läroplanen kan det vara bra att i förväg tänka igenom en kravgräns för 

vilka resultat som är godtagbara. Vid diagnostillfället kan då visa sig att alla elever når 

upp till de kriterierna, eller att inga gör det. Att ha en kravgräns klar i förväg är särskilt 

viktigt vid diagnoser som ska användas summativt. Frågor kan vara utformade på olika 

sätt, två sätt som skiljer sig markant är muliple choice och öppna frågor. Multiple 

choice kräver ett gediget förarbete med att formulera frågor och svarsalternativ, men de 

är sedan lätta att rätta. Öppna frågor å andra sidan kan vara svåra att rätta och kräver 

därför att man genomfört ett gediget förarbete med att bestämmer hur bedömningen ska 

ske och att man skapat ett verktyg för detta. (Wikström, 2013) 

 

En annan viktig del när ett prov ska skapas är enligt Wikström (2013) att det granskas 

av någon annan än den som själv gjort provet. Hon skriver vidare att det kan vara bra att 

några ur en liknande målgrupp som provet är avsett för, får göra provet. När provet 

blivit granskat kan man behöva ändra eller justera i alla de delar av provkonstruktionen 

som beskrivits här ovan. Det finns dock redan matematikdiagnoser som är konstruerade 

och granskade i Sverige och som innehåller subtraktion, två av dessa kommer beskrivas 

här nedan. 

Skolverket har gett ut två material som är granskade och använda av många lärare och 

kan därför tjäna som inspiration. De kommer benämnas som Diamant (Skolverket, 

2013) och Måns och Mia (Skolverket, 2000). De har tillhörande tabeller där elevernas 

resultat ska föras in. Med hjälp av tabellerna kan man sedan se enskilda elevers styrkor, 

svagheter och utveckling, men också klassens styrkor och svagheter i stort. Båda 

diagnosmaterialen ser också värdet i att intervjua elever om hur de skulle lösa olika tal. 
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Diamant har en diagnos som är avsedd för en personlig intervju i början av, eller före 

det första skolåret och Måns och Mia har ett samtalsunderlag som består av ett antal 

uppgifter. Beroende på elevernas kunskaper kan intervjun hos Måns och Mia läggas upp 

på olika sätt och det är inte meningen att pedagogen ska gå igenom alla uppgifter med 

alla elever.  

Diamant är ett diagnosmaterial i matematik för hela grundskolan, som är tänkt att 

användas formativt. Subtraktionsuppgifterna hittar man i den del av materialet som 

handlar om aritmetik. Materialet betonar att olika färdigheter i matematik bygger på 

varandra, till exempel beskrivs att eleverna behöver behärska talområdet 1-9 innan de 

kan behärska talområdet 1-19. De första diagnoserna behandlar i tur och ordning 

talområdena 1-9, sedan 1-19 utan tiotalsövergång, för att sedan gå till 1-19 med 

tiotalsövergång och slutligen 1-99. I dessa diagnoser finns både addition och subtraktion 

med, men om man vill kan man välja att lyfta ut till exempel subtraktionsuppgifterna 

och bara låta eleverna göra dem. Diagnosen är avsedd för att bli genomförd på tid. De 

elever som klarar uppgifterna med flyt beräknas vara klara på 3-4 minuter, därför bör 

eleverna inte få hålla på mer än cirka 8 minuter. Det är också meningen att eleverna ska 

få göra uppgifterna först när läraren tror att de kan behärska dem med flyt. Här nedan är 

en del av diagnosen med talområdet 1-19, eller stora subtraktionstabellen som den 

benämns av Löwing (2008). 

 

Figur 1: Utdrag ur Diamantdiagnosen AG2 (Skolverket, 2013) 

Efter dessa diagnoser om subtraktionstabellen, som alla är utformade som den ovan, 

kommer en diagnos med textuppgifter som behandlar Räknesättens innebörd. Elever 

med läs och skrivsvårigheter bör få uppgifterna upplästa, eller så kan hela klassen läsa 

dem tillsammans. Vid dessa uppgifter får eleverna visa om de kan förstå textuppgifter, 

om de kan välja rätt räknesätt, göra om uppgifterna till symboler och sedan klara av att 

räkna ut uppgifterna. Även denna diagnos ska göras på tid. 
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Till sist har diamantdiagnosen också en tredje typ av uppgift som är avsedd för elever i 

yngre åldrar, nämligen subtraktion med två- och tresiffriga tal med tiotalsövergångar. 

Till de uppgifterna ska eleverna visa hur de räknat med hjälp av rutnäten, som kan 

uppmuntra till algoritmräkning.       

             

Det andra diagnosmaterialet som tas upp är Måns och Mia (Skolverket, 2000). Detta 

material var först avsett för årskurs 2 men omarbetades för att passa årskurserna 1-3. I 

detta material finns både uppgifter som är ämnade för att göras i grupp och uppgifter 

som är avsedda för att göras enskilt. Alla uppgifterna ska inte göras på samma gång 

utan pedagogen kan plocka ut enskilda uppgifter som den vill använda i undervisningen 

eller för att diagnostisera något speciellt område. Uppgifterna kan med fördel användas 

av lärare som vill arbeta med problemlösning under någon lektion.  Uppgifterna ska inte 

göras på tid, utan eleverna ska få så mycket tid de behöver för varje uppgift, kanske 

plockar man bara ut en enda uppgift som eleverna får göra. I de flesta uppgifterna finns 

Måns och Mia med, detta för att de ska bli som vänner för eleverna. Vid uppgifterna 

finns det ofta mycket plats för eleverna att redovisa sina uträkningar (se uppgift 4 och 6 

i bilaga 1). 

1.3.2 Subtraktionstyper 

De subtraktionstyper som fokuseras är ta bort, kompletter och jämföra. 

Subtraktionssituationer kan vara av så olika slag att det kan vara svårt för en elev att 

urskilja att det rör sig om en subtraktion (Kilpatrick, Swafford, Findell, 2001, Löwing, 

2008). Bentley (2008) lyfter fram att jämförandesituationer var särskiljt problematiska 

att urskilja för svenska elever. Den indelning av subtraktionstyper som denna studie 

kommer att utgå ifrån är den som Löwing (2008) och Kilborn (2007) beskriver, 

nämligen, Ta bort, Komplettera och Jämföra. Dessa tre subtraktionstyper delas 

ytterligare upp i en statisk och en dynamisk sort hos Frisk (2009), hon lägger dessutom 

till en fjärde subtraktionstyp, nämligen övrigt.  

  

Löwing och Kilborn beskriver att ta bort handlar om att minska en mängd, att 

komplettera handlar om att man vill veta vad som fattas och att jämföra handlar om att 

se skillnaden mellan två mängder. Till exempel: 

 

 Ta bort: Per hade 7 äpplen och åt upp två, hur många hade han sedan?  

 Komplettera: Per hade 2 kr och ville köpa ett äpple för 7 kr, hur mycket fattas? 

 Jämföra: Per hade 2 äpplen och Kim hade 7 äpplen, hur många fler äpplen hade 

Kim?  

 

Dess skilda subtraktionstyper blir synliga först när de är insatta i ett sammanhang, i 

detta fall textuppgifter. Kilpatrick et al.(2001) påpekar att textuppgifter stimulerar 

elevernas tänkande och att eleverna då får redovisa mer av sina kunskaper, jämfört med 

http://umea-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Kilpatrick%2c+Jeremy+&vl(2951191UI0)=creator&vl(389229036UI1)=all_items&fn=search&tab=default_tab_umub&mode=Basic&vid=UmUB&scp.scps=scope%3a(UMUB_MODS_DATABASER)%2cscope%3a(UMUB_DIVA_MODS)%2cscope%3a(UMUB_FOARK_ARKIV_MODS)%2cscope%3a(SC_DIVA)%2cscope%3a(UMUB_ALEPH)%2cscope%3a(UMUB_SFX)%2cscope%3a(UMUB_WARC)%2cscope%3a(%22UMUB%22)%2cscope%3a(UMUB_FOARK_SAMLINGAR_MODS)%2cprimo_central_multiple_fe
http://umea-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Kilpatrick%2c+Jeremy+&vl(2951191UI0)=creator&vl(389229036UI1)=all_items&fn=search&tab=default_tab_umub&mode=Basic&vid=UmUB&scp.scps=scope%3a(UMUB_MODS_DATABASER)%2cscope%3a(UMUB_DIVA_MODS)%2cscope%3a(UMUB_FOARK_ARKIV_MODS)%2cscope%3a(SC_DIVA)%2cscope%3a(UMUB_ALEPH)%2cscope%3a(UMUB_SFX)%2cscope%3a(UMUB_WARC)%2cscope%3a(%22UMUB%22)%2cscope%3a(UMUB_FOARK_SAMLINGAR_MODS)%2cprimo_central_multiple_fe
http://umea-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=+Findell%2c+Bradford&vl(2951191UI0)=creator&vl(389229036UI1)=all_items&fn=search&tab=default_tab_umub&mode=Basic&vid=UmUB&scp.scps=scope%3a(UMUB_MODS_DATABASER)%2cscope%3a(UMUB_DIVA_MODS)%2cscope%3a(UMUB_FOARK_ARKIV_MODS)%2cscope%3a(SC_DIVA)%2cscope%3a(UMUB_ALEPH)%2cscope%3a(UMUB_SFX)%2cscope%3a(UMUB_WARC)%2cscope%3a(%22UMUB%22)%2cscope%3a(UMUB_FOARK_SAMLINGAR_MODS)%2cprimo_central_multiple_fe
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när de löser symboluppgifter. De kan på det viset lösa problem som är komplexa, även 

om de inte kan lösa uppgifter de inte förstår. Enligt författarna, kan textuppgifter på ett 

tydligare sätt bidra till och visa elevernas förståelse. Kilborn (2007) poängterar att barn i 

förskoleåldern kan lösa subtraktionsuppgifter av alla typer men att de då spontant 

använder olika strategier beroende på subtraktionstyp.  

 

Till varje subtraktionstyp finns det någon eller några lösningsstrategier som ligger nära 

till hands enligt Löwing (2008) och Kilborn (2007). Löwing benämner dessa 

lösningsstrategier på samma sätt som hon benämner subtraktionstyperna. Ta bort 

handlar då om att räkna bakåt, Komplettera om att räkna framåt och vid Jämföra kan 

man jämföra talen till exempel genom att dela upp i talsorter. Enligt dem bör man 

undervisa om dessa olika lösningsstrategier i samband med den subtraktionstyp den 

passar ihop med. Detta för att ge eleverna en förståelse för de operationer de gör och 

vad subtraktion är samt för att de ska utveckla sin problemlösningsförmåga. Dessutom 

kan de på det sättet lära sig flera olika subtraktionsstrategier. När man skriver en 

subtraktion i symboler kan man dock inte urskilja vilken av subtraktionstyperna det 

handlar om. Alla går att lösa på samma sätt. Det långsiktiga målet, enligt Löwing och 

Kilborn, är att eleverna ska känna igen när en uppgift är en subtraktion och sedan kunna 

välja en lämplig strategi utifrån de ingående talen. 

1.3.3 Subtraktionsstrategier 

I analysen som gjordes efter TIMSS (Bentley, 2008) visade det sig att Svenska eleverna 

använde många olika strategier för att lösa subtraktionsuppgifter, men att de i många 

fall inte ledde till ett korrekt svar. Bentley (2008) som gjort analysen menar utifrån det 

att undervisningen endast ska fokusera på de strategier som visat sig vara effektivast, 

istället för att förvirra elever genom att också undervisa om strategier som är mindre 

effektiva, han får också medhåll av Johansson (2011). De två menar att många olika 

strategier inte enbart leder till att eleverna få svårt att behärska dessa utan att eleverna 

dessutom får en sämre taluppfattning om deras olika strategier leder till inkorrekta svar. 

Att eleverna använder sig av många strategier behöver dock inte vara negativt. 

 

Löwing (2008), Macintosh (2008)  och kursplanen i matematik (Skolverket 2011) 

menar att det är en styrka om elever behärskar flera strategier. I kursplanen för 

matematik kan man läsa att eleverna ska lära sig känna igen många metoder och 

använda dem på rätt sätt. De ska också veta om att man kan använda flera metoder för 

att komma fram till ett korrekt svar. Det kan man framför allt läsa under rubriken 

problemlösning, vilket är något som ska vara beståndsdelar i alla de andra delarna i det 

centrala innehållet också. Även i analysen till TIMSS (Bentley, 2008) kan man läsa att 

det är viktigt att diskutera elevernas olika strategier och att elever ska förstå vad de gör. 

Både Johansson (2011) och McIntosh (2008) är också överens om att det bästa för 

elevernas kunskapsutveckling är om de använde strategier som de kommit fram till 

själva och förstår. Detta är något även Carpenter, Empson, Franke, Jacobs och Levi 
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(1997) står bakom. De menar också att det är viktigt att eleverna får diskutera olika 

lösningar med varandra i klassen och att elever om de får förutsättningarna kan komma 

på egna strategier. 

 

Enligt Lester (2007) är det viktigt att känna till vilka strategier eleverna använder, så att 

man kan bygga på deras kunskaper och hjälpa dem att ta nya steg mot mer effektiva och 

avancerade strategier. Här nedan kommer de vanligaste strategierna svenska elever 

använder att tas upp, tillsammans med några av deras för- och nackdelar. Johansson 

(2011) har definierat fem olika strategier och hans definitioner kommer till största del 

användas i denna studie. Den sjätte strategin som presenteras är också en vanligt 

förekommande lösningsstrategi som beskrivs av bland annat McIntosh (2008) och 

Beihuzen (2003). Strategierna som kommer att beskrivas är; räknestrategier, vertikal 

uppställning, talsortstrategin, kunna tabellen, hoppmetoden och tallinjen 

 

1. En- till en 

Den första strategin kallar Johansson (2011) för räknestrategier och den benämns som 

counting strategies, av Beihuzen (2003). När man använder sig av denna strategi 

använder man föremål för att räkna sig fram till svaret, en-till en. Föremålen kan 

antingen vara konkreta såsom handens fingrar eller streck eleven ritar på ett papper, 

eller så kan eleven föreställa sig föremål i huvudet och räkna på dem. McIntosh (2008) 

påpekar att denna strategi är effektiv upp till subtraktioner med tre, men sedan kan det 

lätt blir fel. Det kan handla om systematiska fel där eleven kommer fram till en för 

mycket eller en för lite (Löwing, 2008, McIntosh, 2008). Denna strategi ser Johansson 

som ett viktigt steg i utvecklingen, men alla referenser i detta avsnitt är överens om att 

eleverna så fort som möjligt ska uppmuntras att tillägna sig mer effektiva strategier. 

 

2. Kunna tabellen 

Att kunna tabellen är en annan strategi Johansson (2011) tar upp. Det betyder att eleven 

kan svaret utan att behöva räkna efter. Detta svar ska enligt Löwing (2008) komma 

inom 2-3 sekunder. Att denna strategi är bra är alla referenser som tagits upp i detta 

avsnitt överens om. Löwing menar att det i Finland och Singapore är en självklarhet att 

barnen lär sig den lilla och stora subtraktionstabellen under de första skolåren. Dessa 

innehåller alla subtraktionskombinationer med positiva tal under 20. McIntosh (2008) 

och Kilpatrick et al. (2001) är dock tydliga med att det finns en viktig kvalitetsskillnad 

mellan att ha förstått och kanske själv kommit på strategier för att lösa talen i tabellen 

och att enbart ha lärt sig kombinationerna utan att ha en uppfattning om talen. 

Tabellkunskaper ska alltså byggas upp gradvis enligt dem och inte bara drillas in. För 

mer information om hur tabellkunskaper kan byggas upp se Kilpatrick et al. (2001) och 

Rockström (2000). Fel som kan uppkomma om man har att kunna tabellen som 

lösningsstrategi är att man inte kommer ihåg svaret tillräckligt snabbt eller att det blir 

fel enligt Johansson (2011) och McIntosh (2008).  
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3. Uppställning 

Den vertikala uppställningen är ytterligare en strategi Johansson (2011) tar upp. När 

man löser en vertikal uppställning, alltså använder en standardalgoritm, delar man upp 

tal i talsorter för att komma fram till svaret (Lester, 2007) beskriver att en algoritms 

syfte är att förenkla en svår uträkning. Johansson (2011) och Analysen till TIMSS 

(Bentley, 2008) slog fast att många som använde denna strategi på någon uppgift inte 

kom fram till rätt resultat. Trots det var strategin mer effektiv än någon annan strategi 

när eleverna skulle lösa tresiffriga tal, därför placerade Johansson (2011) denna strategi 

under kategorin strategier med frågetecken. Ett vanligt fel som förekom vara att 

eleverna, för att undvika tiotalsövergångar, kastar om entalen så att det största entalet 

blir först (Löwing 2008, McIntosh, 2008). Det felet kan enligt McIntosh (2008) tyda på 

att eleverna har problem att förstå positionssystemet eller att de tror att den 

kommutativa lagen för addition även gäller för subtraktion. 

 

McIntosh (2008) menar att den vertikala uppställningen inte borde komma så tidigt i 

undervisningen som den gör idag, utan att eleverna först borde bygga upp en 

taluppfattning och en förståelse för subtraktion.  Om uppställningen bara används 

mekaniskt utan förståelse kan det vara svårare att komma ihåg algoritmens regler och att 

bedöma svarets rimlighet. Med förståelsen i bagaget menar McIntosh vidare att eleverna 

fortare kan tillägna sig strategin och sedan använda den på ett effektivt sätt, alltså i hög 

grad komma fram till rätt svar. Carpenter et al (2001) stödjer också den tanken, de 

påvisade i sin studie att det man fann fler felaktiga algoritmer hos elever som börjat 

tidigt med algoritmer, jämfört med en annan grupp elever som först fått utveckla egna 

mentala strategier. Dessutom hade de elever som först arbetat med andra strategier 

lättare att generalisera sina kunskaper och förstå positionssytemet. Bentley (2008) och 

Johansson (2011) argumenterar dock för att vertikal uppställning visat sig så pass 

effektiv att den snarare skulle få ta mer plats i de första skolåren än den gör.  

 

 

4. Talsortsstrategin 

Johansson har också beskrivit (2011) talsortsstrategin. Denna strategi påminner om 

vertikal uppställning eftersom att man löser uppgiften genom att dela upp i talsorter. En 

viktig skillnad är dock att man i vertikal uppställning löser tal från höger till vänster 

medan man i talsortsstrategin gör tvärt om. Talsortsstrategin kan också gå under 

namnen skriftlig huvudräkning eller mellanledsmetoden enligt honom. Viktigt att 

komma ihåg i sammanhanget är dock att skriftlig huvudräkning är en metod som 

innefattar mycket mer än att bara talsortsstrategin (Rockström 2000). Talsortstrategin 

går ut på att man delar upp talen i talsorter och börjar med att subtrahera tiotalen för sig 

och sedan entalen för sig, för att slutligen addera differenserna. Liksom vid vertikal 

uppställning var ett vanligt fel som uppkom att eleverna bytte ordning på entalen för att 

undvika tiotalsövergångar, t.ex.41-23=43-21. 
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Johansson (2011) kategoriserar talsortsstrategin som en strategi med växande nackdelar 

eftersom effektiviteten inte var tillräckligt hög. Rockström(2000) argumenterar dock för 

att strategin, som en del i metoden skriftlig huvudräkning, ger förståelse och 

uppmuntrar elever till att i skrift och muntligt kommunicera matematik och kan verka 

förberedande för algebra. Hon menar också att detta är en metod som eleverna lätt 

utvecklar själv och därför är en bra grund att bygga på. Detta styrks av det som 

Beihuzen (1993) kom fram till där det visade sig att denna strategi användes i 50% av 

eleverna, även om de inte fått utrycklig undervisning om metoden. Beihuzen, Van 

Putten och Van Mulken (1997) förordar att denna metod lärs ut, men dock inte som en 

första metod, utan han menar att egentliga och utvidgade hoppmetoden som beskrivs 

här nedan ska komma först. Detta för att det visade sig bli svårt och ge färre korrekta 

svar när elever försökte applicera talsortsmetoden på högre tal med tiotalsövergångar 

(Beihuzen et al. 1997). När talsortsmetoden lärs ut förordar Beihuzen (2003) 

tiobasmaterial och pengar. 

 

5. Hoppmetoden 

Hoppmetoden är den sista strategin Johansson (2011) redogör för sig i sin bok. Det som 

Johansson kallar för hoppmetoden benämns av Löwing (2008) och McIntosh (2008) 

som flera olika strategier. Även Johansson själv, delar upp hoppstrategin i fyra 

underkategorier. Anledningen till att alla går under namnet hoppmetoden är för att man 

hoppar på talraden på olika sätt. De som visat sig vara mest effektiva enligt Johansson 

är de två första. Dessa fyra kategorier är: 

 Egentliga hoppmetoden, kan bara användas när subtrahenden är ensiffrig. Denna  

strategi kategoriseras som att gå via 10 av MacIntosh (2008)  .  

 t.ex. 13-7=13-3-4 

 Den utvidgade hoppmetoden, eller  N10 eller jumpmethod (Beihuzen, 2003) 

däremot kan användas när subtrahenden är tvåsiffrig. Även denna strategi som 

att gå via 10 av MacIntosh.  

 t.ex. 23-17=23-10-7=13-3-4 

 

Tomma tallinjer rekommenderas också av Beihuzen (2003), McIntosh (2008) 

och Löwing (2008). Både Beihuzen (1993) och Johansson (2011), menar att 

tallinjen kan vara en bra metod för att konkretisera egentliga hoppmetoden. 

Beihuzen(1993) tillägger att tiobasmaterial istället grundlägger talsortsstrategin 

och därför inte lämpar sig om man vill lära ut hoppmetoden. 
 

 Baklänges med plus, är den tredje kategorin.  McIntosh (2008) benämner 

strategin med samma namn och Löwing (2008) kallar den för komplettering. Vid 

baklänges med plus börjar man vid subtrahenden och ’fyller på’ tills man nått 

minuenden (Johansson 2011, s.13). Eftersom metoden finns med under 
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hoppmetoden måste påfyllandet dock ske i hopp till exempel via ett tiotal och 

inte en-till en. 

 

 Förenklingar är den sista kategorin Johansson (2011) beskriver. Då utgår 

eleverna till exempel från sina kunskaper om dubblor eller andra 

subtraktionskombinationer de är säkra på för att lösa uppgiften t.ex. 7+8=7+7+1. 

Ett annat exempel är att göra om talet, Johansson använder exemplet att gör om 

21-19 till 20-18 eller att lägga till eller dra bort lika mycket från båda talen. 

Fuson, Lo Ciero och Smith (1997) benämner metoden som Change-both-number 

method, de menar att en svårighet med denna metod är att eleverna måste 

behärska att ändra båda talen lika mycket. 

 

6. Tallinjen 

Ytterligare ett sätt att hantera subtraktionsuppgifterna är med hjälp av tallinje. Man kan 

arbeta med tallinjen så att den gradvis får omfatta högre tal, talen man arbetar med 

behandlas också som hela, meningsfulla tal hela tiden(Johansson, Wirth, 2005, 

Beihuzen 2003). Då kan eleverna skapa sig en mental talrad på så vis få en god 

taluppfattning. Målet är att de då kan bedöma rimligheten i resultatet de kommit fram 

till och att de kan se att 51-48 ligger så pass nära varandra att man lätt kan räkna ut 

skillnaden (Johansson, Wirth, 2005).  Johansson(2011) argumenterar dock för att man 

ska använda sig av en tom tallinje eftersom det är viktigt att eleverna lär sig hoppa på 

tallinjen istället för att räkna en i taget. Johansson tillägger att den också är bra för att 

visa på sambandet mellan addition och subtraktion och att man räknar ut skillnaden när 

man subtraherar två tal med varandra. 
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2 Resultat 

I detta avsnitt kommer resultatet utifrån de olika datainsamlingsmetoderna att tas upp. 

Avsnittet börjar med observationen, sedan beskrivs diagnoskonstruktionen och slutligen 

vilka kunskaper och strategier eleverna redovisat i diagnosen och intervjuerna. 

2.1 Observationen 

Jag observerade klassens genomgångar under två veckors tid. Här nedan är de som 

behandlade subtraktion samlade. Det var två olika lärare, Mattias och Sara, som höll i 

dessa. 

 

Att lösa textuppgifter och göra dem till matematiska uttryck 

Klass 1 på en skola gjorde chokladbollar. De gjorde 234 stycken tillsammans. Klass 2 gjorde 

också chokladbollar och de gjorde 219 stycken tillsammans. Hur många fler gjorde klass 1 än 

klass 2? 

Detta ville Mattias (lärare) att eleverna skulle skriva ett mattematiskt utryck av och 

sedan räkna ut. Han började med att flera gånger betona att de skulle uppmärksamma 

vad frågan var. När de identifierat frågan ville han ha svar på vilket räknesätt de skulle 

använda. De resonerade sig fram till subtraktion och fick sedan skriva uttrycket på 

mattespråk/räknespråk som han kallade det. Ett annat tillfälle då eleverna fick göra ett 

matematiskt uttryck var vid en subtraktionssituation av typen jämföra. Klassen hade just 

räknat ut lärarens ålder och när en elev sa vad fritidspedagogens ålder var beslutade 

läraren att de skulle räkna ut hur mycket äldre han var än fritidspedagogen.  

 

Läraren betonade att de skulle räkna ut skillnaden. Ordet skillnad, förekom mycket 

frekvent i undervisningen. Båda lärarna frågade vid något tillfälle eleverna vad man vill 

ta reda på vid subtraktion och nöjde sig inte förrän de fick det svaret. Lärarna förklarade 

också uttryckligt att det är skillnaden man kommer fram till när man subtraherar. 

 

Tallinjen 

Vid ett tillfälle frågade Sara (lärare) hur man kan rita skillnaden och fick tallinjen till 

svar och en tallinje ritades upp. En senare genomgång ägnades helt åt tallinjen. Den 

andra läraren, Mattias påminde då om att eleverna haft läxa om tallinjen. Han berättade 

att alla hade löst uppgiften och visat att de kunde det, men att de inte hade gjort det på 

det lättaste sättet. När han sedan frågade om eleverna ville lära sig det lättaste sättet sa 

de flesta elever sa ja i kör, men en elev sa ett starkt nej. Läraren vände sig då till den 

eleven och sa du tyckte inte det kändes som en bra idé, du vill kunna göra på det 

svåra[sättet]. Man får göra på det svåra också, men det är ju bra om man kan göra det 

på ett lättare sätt. 

 

Lektionen började med att en elev fick förklara det svåra sättet och läraren (Mattias) 

ställde frågor om hon skulle rita och hur hon tänkte. Hon hoppade bakåt och stegen hon 
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tog var 72-50-2-6,se tallinjen nedan. Värt att nämna är att den andra läraren, Sara, 

tidigare ritat tallinjen med bågarna på undersidan av linjen och vilka tal man landar på 

ovanför linjen istället. 

      

                     -6           -2  -50 

 

           14    20       22 58   72 

Figur 2: Tallinje som representerar subtraktionen 72-58, ritad under en genomgång. 

 

När hon förklarat färdigt frågade läraren om de andra i klassen skulle göra på ungefär 

samma sätt. Han frågade sedan om någon skulle hoppat tiohopp, istället för femtio, som 

också är liknande. Sedan introducerade han sitt sätt som han tidigare benämnt som det 

lättaste sättet, vilket var att hoppa framåt. 

 

Jag börjar på precis samma sätt jag sätter ut första talet 72. Och sen är det ju -58. Men istället för 

att tänka att jag ska ha 72 och ta bort 58 så tänker jag att jag ska kolla hur långt det är mellan 72 

och 58. Vad skillnaden mellan 72 och 58 är.  

 

Med de orden började han rita uppe en tallinje med 72 och 58 på. Klassen resonerade 

sig sedan fram till att de skulle hoppa 10+2+2, läraren ringade in hoppen, adderade dem 

på tavlan och konstaterar att det bara blev tre hopp. Läraren upplyste eleverna om att det 

blev enklare, färre hopp och mindre steg med denna strategi. 

 

Under genomgången ville läraren också att de skulle lösa ett riktigt stort tal, ett årtal. De 

skulle lista ut hur många år det var från när läraren föddes, 1988, till detta år, 2015, 

läraren förtydligade sedan att det var hans ålder de skulle få reda på då. Då behöver man 

en stor tavla, menade en elev. Läraren svarade då att det mycket riktigt var svårt att 

hoppa baklänges, alltså dra bort 1988 från 2015, men att skillnaden emellan inte 

behövde vara så stor.  

 

Klassen ägnade tid åt att hoppa framåt på tallinjen, men ändå visade eleverna vid ett 

flertal tillfällen de först och främst tänkte bakåt vid subtraktion och att detta nya sätt inte 

var helt lätt att ta till sig. Ett exempel på det var dagen efter tallinjegenomgången, 

läraren sa då att de skulle räkna ut ett tal på det nya lättare sättet. En elev förklarar först 

att de ska hoppa bakåt, varpå läraren upplyste att de skulle göra på det nya sättet nu och 

ber en annan elev svara, denna elev börjar då förklara på ett annat sätt, och menar sedan 

ändå att de ska ta ett hopp bakåt. Men vid ett tillfälle, när eleverna skulle säga hur man 

skriver ett matematiskt uttryck av skillnaden mellan 234 och 219, var det dock en elev 

som sa addition. Kanske var det alla addition på tallinjen som gett honom den tanken 

(rätt svar i den situationen var dock subtraktion). 
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Vid olika tillfällen särskiljt när det kom till stora tal visade det sig att eleverna kunde ha 

svårt med taluppfattningen. Till exempel verkade en majoritet av klassen tycka att både 

tusen- och hundra- samt tiohopp var rimligt för att ta sig från 1988 till 2015. Senare 

exempel gav läraren eleverna lång betänketid eftersom att han ville att alla skulle kunna 

ha en chans att lista ut hur långt det var mellan 1998 till 2000, och en elev som presterat 

väl på diagnosen kom osäkert fram till att det var två. Vidare hade en annan elev svårt 

att göra ett tiohopp från 219. I sådana fall använde läraren (Mattias) frekvent 

positionssystemet, och pengar, som förklaringsmodell. Men det kunde ändå ta lång tid 

för eleverna att förstå trots de förklaringarna. 

 

Olika strategier 

Vid ett tillfälle, när klassen först räknat ut skillnaden mellan fritidspedagogen och 

lärarens(Mattias) ålder med hjälp av tallinje, kom en elev på en annan strategi som hon 

fick förklara. Hennes strategi var att tänka bort tvåorna i tjugosju och tjugofyra 

eftersom det ju inte var någon skillnad mellan dem och istället bara tänka 7-4. På det 

svarade läraren(Mattias) genom att dessutom förklara det med pengar.  

 

En annan genomgång hade olika subtraktionsstrategier som fokus. Läraren (Sara) 

resonerade då med eleverna om vilka subtraktionsstrategier de använde och de kom 

fram till dessa fyra nedan: 

 

 Att bara använda subtraktion t.ex. 26-9=26-6-3=17 

 Att blanda addition och subtraktion t.ex. 26-9=(20-9)+6=17 

 Att bara använda addition t.ex. 26-9=9+11+6=17 

 Tallinjen 

Sedan fick eleverna räcka upp handen på vilken strategi de använde.  Åtta stycken 

använde bara subtraktion, fem blandade subtraktion och addition, en använde sig av 

tallinjen och ingen använde enbart addition. Läraren sa slutligen Vi försöker lära er att 

man inte måste ha en strategi. Man ska hitta den strategin som man tycker är lättast. 

 

Talfamilj 

Vid en genomgång där tallinjen användes upptäckte en elev att en talfamilj var 

uppskriven på tavlan. Läraren (Mattias) radade då upp talfamiljen ännu tydligare, först 

som öppna utsagor och fyllde sedan i dessa med klassens hjälp, 27-24=3, 24+3=27 och 

27-3=24. Kan det vara tre i båda frågade en elev och skrattade till och på det svarar 

lärare svaret är 3 i båda och det är det som menas med talfamilj. När en elev svarade att 

åtta minus tre var lika med två (8-3=2), vilket inte är korrekt, använde läraren detta 

samband mellan addition och subtraktion för att få eleven att inse om svaret var rimligt.  

 

 Är åtta minus tre två? Om jag plussar ihop två och tre blir det åtta då? 
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När läraren får ett inkorrekt svar igen förklarade han genom att skriva ner talet först som 

en subtraktion (8-3=) och sedan som en öppen additionsutsaga (3+_=8). Då kom eleven 

fram till rätt svar. 

 

Uppställning 

Läraren (Mattias) inledde genomgången med att säga att klassen skulle börja på ett nytt 

kapitel, som behandlade ett nytt sätt att räkna. Innan lektionen hade han ritat upp ett 

rutnät med svart penna. Senare när lektionen gick framåt användes röd penna för att 

skriva siffrorna, subtraktionstecken och likhetstecken. Han introducerade detta nya sätt 

att räkna med att säga hur mycket han tyckte om det som barn och att det är praktiskt 

när man ska räkna stora tal och subtraktion. Han sa: 

 

Vi ska börja träna på ett nytt sätt att räkna plus och minus som jag tycker är fantastiskt bra. När jag 

gick i skolan var det här mitt favoritsätt att räkna. Jag tyckte det var så roligt att när jag var hemma 

brukade jag be min pappa att göra sånahär uppställningar åt mig så jag kunde räkna ut dom på 

fritiden. Äh och jag hoppas att ni kommer tycka att det är lätt. Jag vet inte men jag hoppas.  

 

Han förklarade att de skulle räkna med subtraktion eftersom han hade märkt att klassen 

generellt hade svårare med subtraktion än med addition. Han förklarar sedan att de 

skulle börja med ett ganska lågt tal, 9-5, även om sättet framför allt var tänkt för stora 

tal. Läraren satte sedan ut minnesanteckningar i form av talen 1 och 10 ovanför rutnätet 

han ritat upp och förklarade att de visar var entalen och tiotalen ska stå och att man 

kunde fortsätta med en kolumn för hundratal och tusental.  

 

Eleverna verkade väldigt engagerade och Ruben (elev) sa ivrigt, tusental, tusental. Men 

läraren sa ändå att de skulle börja med ental. Han förklarade vidare att man ska ställa 

talen på varandra som ett höghus och det första talet ska vara överst. Han hade skrivit 

upp talet 9-5 och fyller därefter i dessa siffror och sedan minustecknet och 

likamedtecknet i rutnätet och förklarade vad han gjorde. Sedan fick en elev räkna ut 

talet och läraren upplyste om att det inte var något konstigt, utan att de är vana vid att 

räkna sådana tal och eleverna höll med.  

 

Eleverna fick också lösa tvåsiffriga tal utan tiotalsövergångar. När läraren skrivit upp 

97-54 på tavlan och sagt att det nu blir stora tal, svarar en elev väldigt med eftertryck. 

Läraren sa då att det var just vid sådana situationer detta sätt att räkna var så bra, han 

tillade att han nästan tycker att det är bättre än tallinjen. Läraren börjar fråga vad de 

skulle göra först och nöjde sig först när han, då ska du skriva det första.  Sedan sätter 

läraren ut siffrorna och subtraktionstecknet samt förklarar att man alltid ska börja med 

entalen när man räknar med uppställning. När talet går att lösa så pass lätt utspelar sig 

denna dialog mellan läraren och eleverna: 
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Lärare: Trodde ni att 97-54 inte skulle vara svårare att räkna ut än 7-4? 

Elever: Nae [skrattande] 

Lärare:Så eller hur, det blir ju samma tal. Visst är det häftigt, va 

Elever: ja [glatt sorl] 

Elev: Helt galet konstigt. Det här var ju riktigt roligt! 

Elev: Va enkelt! 

 

När läraren sedan säger att de ska lösa ett till liknande tal, ropar Ruben igen, ett tusental 

och flera andra elever fyller i med, hundratal, miljontal och oändligttal. Men läraren 

ignorerar det och bestämmer att de ska lösa talet 89-36, sedan ber han eleverna berätta 

vad som ska stå i rutorna. Åter igen får han svaret att han ska börja skriva upp entalen 

och får då berätta att man ska börja skriva upp det första talet, men att man sedan ska 

börja räkna med entalen. 

 

Nästa sak som introducerades var en subtraktionsuppgift med tiotalsövergång och han 

berättade att det nästan var på treanivå och överkurs. När eleverna fick reda på talet, var 

det flera som sa att de visste svaret men läraren sa då att de ändå skulle ta det steg för 

steg för det här är faktiskt svårt. Läraren konstaterar att det inte går att genomföra 

subtraktionen 1-8 och sedan förklarar han hur man växlar. Han använder en liknelse 

som han kommit på själv. Såhär förklarade läraren växling: 

Vi ska låna. För ettan är ju ganska liten siffra, den är såhära lite liten och rädd av sig, den tycker 

det är jobbigt. Men den har en ganska stor 6:a bredvid sig som den kan ta hjälp av. Så den tar och 

lånar lite från sexan.  

 

Den genomgång som beskrivits här ovan hölls fyra gånger, en gång för varje fjärdedel 

av klassen. Till största del hade genomgångarna samma innehåll, men det fanns vissa 

skillnader. Den första genomgången förflöt som beskrivits ovan, men vid de tre andra 

genomgångarna fick eleverna också lösa tiosiffriga subtraktionstal. Två av 

genomgångarna med de tiosiffriga talen, avslutade han med att säga: 

 

Trodde ni när ni kom in i klassrummet att ni skulle kunna räkna ut  

sexmiljarderfemhundraförtiosjumiljoneråttahundranittiosjutusentrehundraåttiofem minus 

tremiljardertvåhundrasextonmiljonertvåhundratrettiofemtusenetthundrasjuttiofyra? 

Flera elever ville efter lektionen skriva ner det tresiffriga talet talet och visa för sina 

föräldrar. Vid den sista genomgången började läraren med att skriva upp subtraktionen 

med de tiosiffriga talen och frågade om de trodde att de skulle kunna räkna ut det talet 

vid slutet av lektionen. Men vid den lektionen visade eleverna inte lika mycket 

entusiasm över talet vid slutet av lektionen. Han tillade också att detta fungerade 

eftersom det inte fanns några tiotalsövergångar och vid en av genomgångarna ändrade 

han dessutom uppgiften så att de fick växla. Värt att nämnas var att några av de mest 
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engagerade och delaktiga eleverna vid dessa genomgångar om uppställning var eleverna 

som presterat lägst resultat på diagnosen. 

2.2 Diagnoskonstruktionen 

Frågeställningen om hur en subtraktionsdiagnos kan utformas, besvarades genom att 

konstruera en subtraktionsdiagnos. Syftet med diagnosen var att ge en bild av vilka 

kunskaper eleverna hade i subtraktion och vilka lösningsstrategier de använde. Provet 

skulle delas ut till cirka 45 elever och kunna rättas av en person inom en rimlig tid. 

Diagnosen är avsedd för att göras vid två tillfällen för att se elevernas utveckling. Den 

färdiga diagnosen är bifogad i bilaga ett. En tillhörande intervju utformades också för att 

ge diagnosresultatet ökad reliabilitet och djupare insikter om elevernas kunskaper och 

strategier. Detta avsnitt kommer behandla konstruktionsprocessen, alltså hur diagnosen 

och intervjun fick sitt innehåll, sina instruktioner och sin layout.  

 

För att bestämma vilket innehåll som skulle finnas med lästes litteratur om vad 

subtraktion var, vad som var viktigt för eleverna att behärska i de tidigare årskurserna 

och vilka vanliga svårigheter och missuppfattningar som kan finnas. Exempel på sådan 

litteratur var Johansson (2011), McIntosh (2008) och Löwing (2008). Sedan gjordes 

provspecifikationer, som lämnades till granskning av en lärare och forskare. 

 

Först lämnades två alternativa provspecifikationer in för granskning. Det första 

alternativet var att provet skulle kunna delas upp på två lektioner. Den första delen 

skulle då vara rena symboluppgifter som 13-4 och den andra delen skulle bestå av 

textuppgifter. Det andra alternativet var en diagnos som skulle kunna göras på en enda 

lektion och den innehöll både symbol- och textuppgifter. På nästa sida är en tabell 

hämtad ur provspecifikationen som beskriver det andra alternativet på diagnos. 
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Tabell 1: Tabeller hämtade ur den första provspecifikationen som konstruerades. De beskriver hur många 
och vilka sorters uppgifter som skulle vara med i diagnosen. Minuenden är den term som ska minskas 
och subtrahend det som ska dras bort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förutom tabellerna som beskrev hur många och vilka sorters uppgifter som skulle vara 

med fanns det också beskrivet ungefär hur lång tid proven skulle ta samt en förklaring 

till varför uppgifterna valts. Frågorna till uppgifterna hade också formulerats, trots att de 

kan formuleras efter att provspecifikationen är fastställd enligt Wikström (2013). 

 

Den första provspecifikationen visade sig dock ha för hög svårighetsgrad och därför 

gjordes en ny, som till stor del liknade den första. Men även den visade sig ligga på en 

för hög nivå, vilket också två lärare och forskare konstaterade. De menade att den 

snarare skulle passa vårterminen i årskurs tre. Dessutom påpekades det att uppgifterna 

till stor del inte var elevnära, ett exempel var en uppgift där Juni hade 325 kulor och gav 

bort 117 . Att elever skulle räkna sina kulor på det viset och sedan ge bort precis 117 

upplevdes inte som naturligt. Därför studerades några olika material, för att veta vilken 

nivå uppgifterna skulle ligga på och för att få inspiration till frågor och layout. De 

material som studerades var Lös problem med Måns och Mia (Skolverket 2000), 

Diamantdiagnoserna (Skolverket, 2013), MacIntosh diagnoser (MacIntosh, 2008) samt 

uppgifterna som finns med i kapitlet Räknehändelser i Kreativ matematik (Malmer, 

1990). Den slutgiltiga provspecifikationen blev till slut den här nedan. 

 

  

Symboler 

Uppgift Minuend  Subtrahend Tiotalsövergång 

1 1-siffrig 1-siffrig Utan 

2 2-siffrig 1-siffrig Utan 

3 2-siffrig 1-siffrig Med 

4 2-siffrig 2-siffrig Utan 

5 2-siffrig 2-siffrig Med 

6 2-siffrig 2-siffrig Med 

7 3-siffrig 3-siffrig Utan 

8 3-siffrig 3-siffrig Med 

Räknehändelser 

Uppgift Subtrahend Subtraktionstyp Tiotalsövergång 

11 3-siffrig Ta bort Med 

12 1-siffrig Komplettera  Med 

13 2-Siffrig Jämföra Utan 
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1. Talområdet 1-10 (6 uppg. symboler) 

2. Talområdet 1-20 (6 uppg. symboler) 

3. Öppna utsagor (9 uppg. symboler) 

4. Komplettera. (1 uppg. text)  

5. Jämföra.(1 uppg. text)  

6. Subtraktions med tvåsiffriga tal utan tiotalsövergång (1 uppg. text)  

 

Till provspecifikationen hörde också en beskrivning av att diagnosen skulle gå att göra 

på en lektion och att de elever som ville få textuppgifterna upplästa skulle få det. Denna 

provspecifikation var informell och granskades inte av någon annan. Först när alla 

frågorna var formulerade granskades den. 

 

Alla uppgifter var hämtade eller inspirerade av andra prov. De tre första uppgifterna var 

lika de uppgifter som finns i Diamantdiagnosen (Skolverket, 2013) och uppgift 4 och 6 

var direkt hämtade från Måns och Mia (Skolverket, 2000). Uppgift 5 hade jag själv 

kommit på, men illustrationerna och layouten var hämtad från Måns och Mia.  

 

Denna diagnos fick sedan en elev i en årskurs 2 göra och kommentera och hennes tid 

och resultat beaktades. Eleven gjorde diagnosen på ca 25-30 minuter. Det hon pekade 

på kunde förändras var att hon först inte förstått vem Mia var i uppgift 5, därför 

ändrades formuleringen från Hur många fler glassar har Mia ätit, till Hur många fler 

glassar har flickan ätit. Vidare menade hon att den första sidan, den med alla 

subtraktionstabellsuppgifter, var svår och framför allt uppgifterna med öppna utsagor. 

 

Det utformades också en intervju som skulle komplettera diagnosen. Inspiration 

hämtades från McIntosh (2008) och Malmer (1990). Flera frågor formulerades både 

multiple choice inspirerade av McIntosh och öppna frågor inspirerade av Malmer. Dessa 

fick sedan en elev i andra klass besvara och ge kommentarer på svårighetsgrad och 

formulering. Eleven fick slutligen också själv komma på några frågor hon tyckte om, 

detta för att frågorna skulle bli mer elevnära. Frågan om Anna och Olof och deras 

snöfigurer, här nedan, är helt formulerad av eleven. Det frågor som sedan användes var: 

 

1. Komplettera: Amir vill köpa en kattleksak för 18 kronor. Men han har bara 7 kr. Hur             

mycket fattas? 

2. Jämföra: Anna har gjort 15 snöfigurer och Olof har gjort 8 snöfigurer, Hur många fler 

har Anna gjort? 

3. Subtraktion med tvåsiffriga tal utan tiotalsövergång: 65-23 

4. Subtraktion med tvåsiffriga tal med tiotalsövergång: 43-28 

 

De tre första uppgifterna är av samma slag som de i diagnosen. Den fjärde uppgiften 

däremot fanns bara med i intervjun. Denna intervju skulle dels bestå i att eleverna skulle 



28 

förklara hur de löst första sidan med subtraktionstabellerna i diagnosen, dels i att de 

skulle lösa dessa fyra nya uppgifter ovan. 

 

Slutligen genomfördes diagnosen och intervjun i en klass och elevernas kunskaper och 

strategier kartlades. Först gjordes tabeller i excell där det markerades om eleverna svarat 

rätt eller fel på frågan, dessa finns att se i bilaga 3 och 4, det kunde göras på mindre en 

två arbetsdagar. Efter det började en process att kartlägga vilka strategier eleverna 

uppvisat. Särskiljt svårt var det när diagnoserna skulle bedömas eftersom jag då inte 

kunde fråga eleverna hur de tänkt utan bara kunde utgå från det de skrivit ner eller ritat. 

Indelningen utgick från strategier som fanns beskrivna i den teoretiska bakgrunden, men 

det var ett omfattande arbete, det tog flera månader innan det slutliga resultatet kunde 

skrivas in. Beskrivningarna av strategierna i den teoretiska bakgrunden var tvungna att 

förfinas ytterligare vid flera tillfällen och att sedan presentera vilka strategier eleverna 

använt på ett översiktligt sätt krävde bearbetning och kreativitet. När jag började 

särskåda elevernas diagnoser i flera omgångar och försökte förstå hur de tänkte ledde 

det i några fall till att jag ändrade deras resultat på en fråga från felaktigt till korrekt. 

Vid det laget hade det blivit uppenbart för mig att de svarat rätt, men jag hade missat det 

första gången då resultaten fördes in mer mekaniskt. 

2.3 Elevernas kunskaper och strategier 

Detta avsnitt kommer behandla elevernas resultat på diagnoserna och intervjuerna samt 

vilka strategier eleverna redovisat.  

2.3.1 Kunskaper 

I diagnosen kan man se en förbättring mellan första och andra diagnostillfället (Se 

bilaga 2). Vid först tillfället hade åtta elever alla rätt och vid det andra tillfället var det 

fjorton. Eleverna var också snabbare vid det andra tillfället. Vid första diagnostillfället 

lämnade tio stycken in vid 30 minuter, jämfört med fem vid andra tillfället. De enda 

uppgiftskategorierna där man inte kunde se någon förbättring var på de två första 

delarna, alltså de som handlade om den lilla och stora subtraktionstabellen. Den tredje 

delen, med öppna utsagor från lilla och stora subtraktionstabellen hade dock förbättrats.  

Här nedan kommer de svåraste uppgifterna vid det första och andra diagnostillfället 

listas tillsammans med hur många elever som svarat fel.  
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Tabell 2. De fem uppgifterna oftast blivit fel- eller obesvarade i vid första (D1) och andra (D2) 
diagnostillfället. Den uppgift som hade flest fel har placerats överst. 

 

 

 

Nedan kommer en tabell över vilka uppgifter som besvarades rätt respektive fel under 

intervjuerna. Den uppgift som hade flest elever svarat fel på har placerats överst. 

 

Tabell 3. Intervjuresultat. Den uppgift som hade flest elever svarat fel på har placerats överst. 

Uppgifter Antal fel 

Med tiotalsövergång 5 

Utan tiotalsövergång 3 

Jämföra 3 

Komplettera 1 

 

  

Uppgifter, D1 Antal 

fel/obesvarade 

Komplettera 21 

Jämföra 15 

Tvåsiffrigt tal utan 

tiotalsövergång 

14 

14-_=6  12 

7-3 10 

Uppgifter, D2 Antal 

fel/obesvarade 

Tvåsiffrigt tal utan 

tiotalsövergång 

12 

 17-9 11 

Komplettera 10 

14-_=6 : 8 

12-4: 7 
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2.3.2 Strategier 

Här nedan kommer elevernas strategier tas upp dels utifrån Löwings strategier, dels 

utifrån de sex strategier som beskrivs i den teoretiska bakgrunden. Till sist redovisas 

också övriga iakttagelser av elevernas strategier. 

 

Löwings strategier 

Här nedan är elevernas svar på diagnosen indelade efter de tre strategier Löwing (2008) 

beskriver. Eleverna som redovisat att de räknat bakåt har kategoriserats som Ta bort De 

tillfällen elever skrivit en öppen additionsutsaga eller på annat sätt visat att de räknat 

framåt har kategoriserats som komplettera. Till sist de gånger då de parat ihop t.ex. 

glassar med barn som de ritat har kategoriserats som jämföra.  

 

Tabell 4: Löwings strategier, som redovisats vid diagnostillfälle 1 och 2. 

Diagnostilfälle 1 Strategin: Ta bort Strategin: Komplettera Strategin Jämföra 

Komplettera 2 10 (5 fel) 1 

Jämföra - 12 (2 fel) - 

Tvåsiffriga tal utan 

övergång 

18 (2 fel) - - 

 

Diagnostilfälle 2 Strategin: Ta bort Strategin: Komplettera Strategin: Jämföra 

Komplettera 3 9 (2 fel) 2 

Jämföra 1 5 (2 fel) 4 

Tvåsiffriga tal utan 

övergång 

16 (1 fel) - 1 

 

 

Figur 2: Exempel på strategin jämföra på kompletterauppgiften och uppgiften med tvåsiffriga tal utan 

tiotalsövergång i diagnosen. 
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De sex strategierna  
I den teoretiska bakgrunden togs det upp sex subtraktionsstrategier. Tabellerna nedan 

visar vilka av dessa strategier eleverna redovisade vid de två diagnostillfällena samt 

under intervjun.  Detta fördjupas sedan ytterligare under överskriften Ytterligare 

beskrivning av elevernas strategier. 

 

Tabell 5: Strategier som redovisats vid diagnostillfälle 1 och 2, utifrån de sex kategorierna som beskrivs i 
den teoretiska bakgrunden. 36 elever deltog vid repektive diagnostillfälle. 

Diagnostilfälle 1 En- till en Uppställning Talsortsstrategin Hoppmetoden Tallinjen 

Komplettera 8 (1 fel) - - 4 2 

Jämföra 3 - - 3 1 (1 fel) 

Tvåsiffriga tal 

utan övergång 

- - 16 (4 fel) - 1  

 

Diagnostilfälle 2 En- till en Uppställning Talsortsstrategin Hoppmetoden Tallinjen 

Komplettera 12 (1 fel) 1 - 2 2(1 fel) 

Jämföra 5 1 - 2 (1 fel) 1 (1 fel) 

Tvåsiffriga tal 

utan övergång 

2 (1 fel) 3 (1 fel)  14 (2 fel) - 1 (1 fel) 

 

Tabell 6: Strategier som redovisats vid intervjuerna, utifrån de sex kategorierna som beskrivs i den 
teoretiska bakgrunden. 12 elever intervjuades. 

Intervju En- till en Talsortsstrategin Hoppmetoden Tallinjen 

Komplettera Emma, Nora  Baklänges med plus: Klara 

Förenkling: Celestien Minna,, Pac, Sandra 

 

Jämföra Minna, Nora  Baklänges med plus : Amanda, Timoty 

Eg. hoppmetoden: Andrea, Emma, Klara 

Förenkling: Sandra 

Minna 

Tvåsiffriga tal 

utan övergång 

 Amanda, Andrea, Celestien, 

Klara, Lejla, Minna, Sandra, 

Timoty, Pac 

 Emma, 

Oskar, Pac 

Tvåsiffriga tal, 

med 

tiotalsövergång 

 Minna, Sandra Utvidgade hoppmetoden: Celestien, Klara, 

Lejla,  Timoty 

Förenkling: Andrea, Pac 

Emma, 

Oskar,  Pac 
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Ytterligare beskrivning av elevernas strategier 

Här nedan kommer en ytterligare beskrivning av de strategier som eleverna använde 

utifrån de sex strategier som beskrivs i den teoretiska bakgrunden.  

 

Tabellkunskaper 

Diagnosen var inte utformad så att tabellkunskaper kunde utskiljas, men under 

intervjuerna använde sig alla elever av tabellkunskaper någon gång på uppgifterna om 

subtraktionstabellerna. På intervjun var det dessutom  4 elever (Amanda Andrea 

Celestien och Timoty) som visade prov på tabellkunskaper på kompletterauppgiften. 

Vidare var en annan elev (Sandra) också snabb på jämförauppgiften där hon använde 

hoppmetodens förenkling.  

 

En- till en 

De lösningar från diagnosen som kategoriserats som en- till en är de som innehåller 

bilder som tyder på att eleven räknat en i taget, vid intervjun kunde dock även 

fingerräkning uppfattas och om eleverna räknat bakåt en i taget i huvudet. Alla 

intervjuade elever, förutom en (Timoty) använde denna strategi någon gång under 

intervjun 

 

På intervjun var det två elever, Emma och Nora som använde räknestrategier på 

kompletterauppgiften. Emma gjorde en öppen utsaga och räknade på fingrarna, först 

började hon räkna från ett, men det blev för svårt därför började hon sätta upp fingrar 

från 8 istället och kom fram till rätt svar. Nora ritade istället upp 18 streck och gjorde 

det sjunde strecket längre, sedan räknade hon strecken efter det och kom fram till ett 

korrekt svar. Vid jämförauppgiften använde två elever (Emma och Minna) en-till en. En 

av dem (Emma) konstaterade att det var subtraktion som skulle användas på den andra 

uppgiften och skrev upp talet som en 15-7=, sedan räknade hon framåt på fingrarna för 

att komma fram till rätt svar. Hon hade först försökt med den egentliga hoppmetoden, 

men ångrade sig. När jag frågade henne hur hon tänkt sa hon att hon använt fingrarna, 

men om man ser på det hon svarat kan man tänka sig att hon kombinerat denna med ett 

felaktigt användande av hoppmetoden nämligen 15-8= 15-5+3=13. Den andra eleven 

(Minna) ritade istället upp en tallinje utan att skriva upp några siffror hon räknade från 9 

och ritade ett hopp samtidigt som hon räknade 9, 10, 11 när hon kommit till 15 stannade 

hon och skrev upp 15, sedan räknade hon sina hopp och hon hade kommit fram till det 

korrekta svaret.  

 

Uppställning 

 

Strategin uppställning kunde enbart återfinnas vid det andra diagnostillfället, då tre 

elever använt den. En elev (Andrea) som hörde till den grupp som presterat bäst 

använde uppställning, med korrekt resultat på såväl komplettera- som jämförauppgiften 

och på de tvåsiffriga talen utan tiotalsövergång. En annan elev (Nora) som presterat på 
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låg nivå vid första tillfället hade använt strategin på uppgiften med tvåsiffriga tal och 

kommit fram till rätt resultat . Ytterligare en elev (Amanda) som presterat på medelnivå 

vid första tillfället hade bara använt strategin på de tvåsiffriga talen, och kommit fram 

till fel resultat eftersom hon adderat istället för att subtrahera. 

 

Talsortsstrategin 

Vid det första diagnostillfället var det fyra elever som använt talsortsstrategin. Tre av 

eleverna (Minna, Nora och Kasi) hade adderat tiotal för sig och ental för sig, och den 

fjärde eleven (Amanda) hade subtraherat några steg för mycket (50-30=20, 20-3=17, 

17-6=11, 56-33=11.). Vid det andra diagnostillfället var det två elever som använt 

talsortstrategin på ett felaktigt sätt, de hade adderat entalen för sig och tiotalen för sig. 

Den ena eleven (Minna) hade använt denna strategi vid det första tillfället också medan 

den andra eleven (Noo) hade lämnat uppgiften obesvarad. 

10 av de intervjuade hade använt talsortstrategin på det tvåsiffriga talet utan övergång 

(Henna och Oskar hade istället använt tallinje). Av alla som använt talsortstrategin var 

det bara två elever som kommit fram till fel svar. Den ena eleven (Nora) var medveten 

om att man skulle subtrahera ental för sig och tiotal för sig, men hon blandade ihop vad 

som var ental och tiotal och kom därför fram till fel svar, 65-23= 6-3, 5-2=33. Den 

andra eleven (Minna) hade börjat subtrahera tiotalen, men sedan adderade hon entalen. 

På den sista uppgiften, de tvåsiffriga talen med tiotalsövergång, var det bara tre elever 

(Nora, Minna och Sandra) som använt talsortsstrategin. Två av dem (Nora och Minna) 

hade gjort på samma felaktiga sätt som de löst den föregående uppgiften. Den tredje 

eleven (Sandra) hade istället börjat med att subtrahera tiotalen, men kastade sedan om 

entalen, så att de skulle gå att subtrahera utan tiotalsövergång, vilket också ledde till ett 

felaktigt svar. 

 

Hoppmetoden 

 

Den enda varianten av hoppmetoden som kunde urskiljas i diagnossvaren var baklänges 

med plus. Under intervjuerna däremot var även den egentliga- och utvidgade 

hoppmetoden vanligt förekommande. Den egentliga hoppmetoden användes av alla 

elever utom en (Emma) på den stora subtraktionstabellen och den utvidgade 

hoppmetoden användes av fyra elever (Celestien, Klara, Lejla, Timoty) på det 

tvåsiffriga talet med tiotalsövergång. 

 

Tre elever visade vid intervjun att de använde sig av förenkling. Den första (Sandra) 

utgick från sin kunskap om att 7+7=14, för att lösa både komplettera och 

jämförauppgiften. Den andra (Andrea) utgick från sin kunskap om att  25+25=50 för att 

räkna ut det tvåsiffriga talet med tiotalsövergång och den tredje eleven (Pac) löste 

samma tal på detta sätt: Man ändrar dendär[3:an] till en fyra då blir det 16, så då blir 
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det minus ett och då blir det 15. Det är svårt att veta exakt hur han tänkte, men i denna 

studie har hans lösning kategoriserats som förenkling.  

 

Tallinjen 

 

Alla tallinjer som eleverna använde finns i bilaga 5, vid det första diagnostillfället hade 

tre elever använt tallinjen.  Två av dem, Bobbo och Ajejk hade både vänt på tallinjen så 

att det högsta talet var längst till vänster. Bobbo hade bara ritat en enda båge och skrivit 

det korrekta svaret ovanför på kompletterauppgiften. Ajejk hade använt tallinjen på 

uppgiften med tvåsiffriga tal, han var den enda som ritat bågarna under linjen. Han hade 

hoppat från 56 till 50 och sedan till 50, 40,30 och slutligen ner till 23 och kommit fram 

till det korrekta svaret. Pac var den tredje eleven som använt tallinje. Han använde den 

både på komplettera- jämförauppgiften och vid intervjun och alla var olika. På 

kompletterauppgiften kom han fram till rätt resultat genom att först hoppa från 7 till 17 

och sedan hoppa en till gång till 22. På jämförauppgiften hade han börjat på 0 och sedan 

hoppat femhopp till 35, vilket inte var det korrekta svaret. Han använde till sist tallinjen 

på de tvåsiffriga talen med tiotalsövergång. Han började med att säga att han skulle göra 

på det nya sättet som Mattias visat (se resultat, undervisningen), han började med att 

hoppa på tallinjen men ibland använde han addition och ibland subtraktion och han blev 

förvånad när han inte kom fram till svaret, så då sa han att jag vet i alla fall vad svaret 

är, 15. Det var med hjälp av förenkling han kommit fram till svaret. 

 

Till det andra diagnostillfället var det tre andra som använt sig av tallinjen. Andreas och 

Cloe hade använt tallinjen på kompletterauppgiften på ungefär samma, båda började att 

hoppa från 7 till 10 och sedan vidare till 20, Cloe stannade dock där och kom fram till 

ett felaktigt svar, Andreas däremot fortsatte att hoppa ända fram till 22 och kom fram till 

det korrekta svaret. Andreas hade även använt tallinjen på jämförauppgiften då han 

hoppat från 15 till 20 och sedan 20 till 22, han hade dock skrivit att det var ett tiohopp 

mellan 15 och 20 och därför kommit fram till det felaktiga svaret 12. Den tredje eleven 

som använt strategin vad Oskar. Han hade använt sig av tallinjen på den sista uppgiften, 

men han hade kommit fram till fel svar, nämligen svaret 10, det korrekta var 33. Under 

hoppen hade han skrivit: 3, 3, 10, 20 och 10. Att han börjat med tre och tre kan tyda på 

att han ville komma till ett jämt tiotal. På intervjun som alltså ägt rum några veckor 

tidigare hade han också använt tallinjen vid de tvåsiffriga talen. På talet med 

tiotalsövergång började han med ett tiohopp från 65 till 55, så vidare till 45 och 

slutligen till 42. Hela tiden sa han hur långa hopp han hoppade, men han skrev inte upp 

det. Så han gjorde alltså alla hopp som krävdes, men sedan visste han inte vad resultatet 

skulle bli. Han började då prata om siffrorna och hur han ersatt dem och kom till slut 

fram till det felaktiga svaret 42. På nästa tal började på samma sätt att ersätta tal på ett 

sätt som jag inte förstod, men avbröt sig och ritade återigen en tallinje. Han började med 

att ta ett 20:hopp från 43 och menade att han då landade på19, sedan hoppade han fyra 
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steg  och fortsätte sedan att hoppa en i taget tills han kom ner till 12, vilket inte var det 

korrekta svaret. 

 

På intervjun hade också Minna och Emma använt tallinjen och hoppat ett steg i taget. 

Minna hade använt den jämförauppgiften och kommit fram till korrekt svar. Emma hade 

använt strategin på de tvåsiffriga talen, hon hade hoppat ett tiohopp och sedan etthopp, 

ovanför hade hon sedan skrivit en addition i tre steg av de hopp hon gjort, hon kom 

båda gångerna fram till ett felaktigt svar. 

 

 

Övriga iakttagelser 

Under intervjun och diagnoserna kunde man se att eleverna ibland använder strategier 

som inte blivit beskrivna i den teoretiska bakgrunden. Strategierna Ruben och Tomas 

använt passar inte helt in i någon av de strategierna som denna studie sorterar i. Ruben 

hade räknat 56-33=56-10-10-3=33, vilket ju blev ett tiohopp för lite, Tomas hade också 

delat upp tiotalet och räknat 56-33=56-23-10=23, vilket blev korrekt. Möjligtvis skulle 

det kunna vara varianter av hoppmetoden eftersom man hoppar på talraden. På 

intervjuerna visade det sig också en annan metod som skulle kunna benämnas som att 

gå via 10, men inte riktigt var det. Det visade snarare på en vilja att räkna ut skillnaden 

och fungerade på samma sätt som baklänges med plus, men istället för att räkna framåt, 

så räknade eleverna bakåt via tio från talet som skulle subtraheras till det andra.  

 

I tabellen nedan finns ytterligare information om elevernas strategier på diagnosen. 

Eftersom subtraktionsutsagan 56-33=  redan var utskriven i uppgiften, räknas alla som 

bara skrivit ett svar till kategorin Bara skrivit subtraktionsutsaga. 

  
  



36 

Tabell 7: Övriga strategier, som redovisats vid diagnostillfälle 1 och 2 

Diagnostilfälle 1 Obesvarad Bara skrivit en 

subtraktionsutsaga 

Bara skrivit svar Adderat talen istället 

för att subtrahera 

(fel) 

Komplettera 6 (fel) 4  6 (3 fel) 1 (fel) 

Jämföra 4 (fel) 5 (1 fel) 8 (1 fel) 1 (fel) 

Tvåsiffriga tal utan 

tiotalsövergång 

5 (fel) 6 (2 fel)  4 (fel) 

 

Diagnostilfälle 2                                                                                                                                                                                  

nmjhuy 

Obesvarad Bara skrivit en 

subtraktionsutsaga 

Bara skrivit svar Adderat talen (fel) 

Komplettera 2 (fel) 5 8 (3) 1 

Jämföra 2 (fel) 7 14 (2) - 

Tvåsiffriga tal utan 

tiotalsövergång 

3 (fel) 9 (1 fel)  5 
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3 Diskussion och analys 

Här nedan kommer resultatet diskuteras med början i observationen, sedan 

diagnoskonstruktionen och slutligen vilka kunskaper och strategier eleverna redovisade 

vid diagnostillfällena och intervjuerna. Även om diskussionen är uppdelad i tre delar har 

information från de olika datainsamlingsmetoderna vävts ihop i de olika delarna, det 

kan till exempel förekomma en diskussion utifrån elevernas strategier i 

observationsdelen. 

3.1 Observationen 

På de genomgångar som observerades gick lärarna igenom många av de strategier som 

finns beskrivna i den teoretiska bakgrunden. Under genomgångarna kan man se vad 

lärarna lägger vikt på när de undervisar om de olika strategierna. Man kan också ana 

vad de ser som viktiga delar i subtraktionsundervisningen och hur och om de värderar 

olika strategier. Genomgångarna innehöll dock inte så mycket om utlärning av 

tabellkunskaper och undervisning om olika subtraktionstyper. 

 

Den ena läraren, Sara, säger vid ett tillfälle att hon och de andra två klasslärarna vill att 

eleverna ska få lov att använda många olika strategier och uppmuntrar eleverna till att 

hitta den bästa strategin för dem. Den andra läraren, Mattias, frågade också efter olika 

elevers strategier. Att eleverna använder sig av olika strategier och att dessa lyfts till 

diskussion i klassen kan vara bra enligt Carpenter et al. (1997) och Skolverket (2011). 

Att eleverna har olika strategier och kan värdera vilka sammanhang de kan användas 

bäst i visar på kunskap hos eleverna enligt Skolverket(2011) och Löwing (2011). Det är 

bra om eleverna får utgå från strategierna de själva kommit på enligt Johansson (2011) 

och Carpenter et al. (1997).  

 

Samtidigt som lärarna lyfter fram flera strategier, verkar de också värdera dem. Ett 

exempel är Sara då hon frågade eleverna vilka strategier de använde. Eleverna kom då 

fram till tre och Sara uppmuntrade då eleverna till att komma på strategin tallinjen, men 

tog upp någon fler strategi. Ser man sedan på diagnoserna är det tydligt att till exempel 

räkning en-till en också var vanligt förekommande, men den gav hon inte eleverna 

någon uppmuntran till att komma på. Kanske tänkte Sara när hon tog upp strategierna 

att alla elever vid den tidpunkten kunde relatera till strategierna som togs upp och då 

inte ville uppmuntra om hon såg den strategin som ineffektiv. Det kan också vara så att 

hon framför allt ville visa på sambandet mellan addition och subtraktion, eftersom hon 

inte lägger vikt på de strategier som beskrivits här i den teoretiska bakgrunden utan 

framför allt om de använde subtraktion, addition eller om de blandade.  

 

Ett annat exempel på när lärarna värderar strategier är när Mattias säger att det är 

enklare att hoppa framåt på tallinjen än att hoppa bakåt. Han ställer också tallinjen och 

uppställning mot varandra vid ett tillfälle och säger att uppställning kan vara bättre än 
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tallinjen när man räknar med höga tal. Att peka på de effektivaste strategierna på det 

sättet kan vara bra enligt Bentley (2008) och Johansson (2011). Även Löwing (2008), 

Skolverket(2011) och Lester (2007) menar att vissa strategier är bättre än andra och att 

läraren ska stödja eleverna till att tillgodogöra sig effektivare strategier. 

 

Det visade sig att lärarna använde och hade använt tallinjen som en metod för att 

konkretisera och räkna ut tal på flera olika sätt. Liksom Johansson (2011) förordar, så 

kopplar lärarna ihop skillnad med tallinjen. Det var också tydligt att klassen fått 

använda sig av hoppmetoden när de använt tallinjen, vilket Beihuzen (1993) menar är 

bra. Lärarna gick gradvis, de hade börjat arbeta med lägre tal och Mattias utökade sedan 

tallinjen till tusental som Johansson och Wirth (2005) förordade. Dock kan man 

misstänka att det Bentley(2008) och Johansson (2011) skriver om att många strategier 

kan förvirra eleverna kan stämma. Eleverna använde tallinjen på ett varierande och 

tallinjen visade sig inte vara en effektiv strategi på diagnosen och i intervjun. Om man 

utgår från läxan eleverna tidigare fått om tallinjen, påpekade Mattias (läraren) att 

eleverna löst uppgiften korrekt men att ingen gjort det på det lättaste sättet. Det tyder på 

att det inte var en speciell metod som lärts ut, utan att eleverna själva fått bestämma en 

strategi. Vidare ritade de två lärarna tallinjen på två olika sätt, den ena med bågarna 

under tallinjen och den andra med bågarna över linjen. Eleverna kommenterade aldrig 

detta, så de såg det troligen inte som ett problem. Den enda elev som ritat bågarna under 

tallinjen hade vid intervjun också kommit fram till rätt resultat. Att lärarna inte valde ett 

enda speciellt sätt att använda tallinjen kan ha bidragit till att förvirra eleverna (Bentley, 

2008, Johansson, 2011) samtidigt kan det ha lett till att eleverna fått utveckla ett eget 

sätt att använda tallinjen, som den förstod och sedan var mer mottaglig för att ta till sig 

det nya sättet Mattias visade (Carpenter et al., 2001), det sättet beskrivs i stycket nedan.   

 

 Mattias introducerade ett nytt sätt att använda tallinjen, nämligen baklänges med plus. 

Att hoppa framåt på tallinjen är något Johansson (2011) förordar, han menar dock att 

man ska lära sig den strategin tidigt och enbart fokusera på den för att eleverna ska lära 

sig den och ha nytta av den.  På intervjun ser man att en elev mycket riktigt upplevde att 

han under lektionen förstått detta nya sätt att räkna, men när han sedan skulle göra det 

själv under intervjun, någon dag senare, kanske kunskaperna inte blivit befästa och han 

kunde inte använda tallinjen. Kanske hade det sett annorlunda ut om han intervjuats 

några veckor senare efter att detta nya sätt att räkna med tallinjen repeterats många 

gånger i undervisningen. 

 

Lärarna verkade göra och ha gjort ansträngningar för att eleverna skulle inse sambandet 

mellan addition och subtraktion och i diagnosresultatet ser man att det gett effekt, flera 

elever använde strategin minus med plus. Under en genomgång var det en elev som 

upptäckte en talfamilj på tavlan. Att inse sambandet mellan addition och subtraktion är 

något Skolverket (2011), Johansson (2011) och Löwing (2008) ser som viktigt, det hör 

till god taluppfattning (Skolverket, 2013). 
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I observationen kan man se att positionssystemet spelar en stor roll i klassens 

subtraktionsundervisning. Positionssystemet var en förklaringsmodell som användes när 

tallinjen inte var nog förståelig för eleverna. I många fall hade eleverna svårt att förstå 

även den förklaringen. Trots det är det i diagnosen tydligt att de flesta eleverna klarade 

av att använda talsortsstrategin vid tvåsiffriga tal och alltså delade upp talen i talsorter 

korrekt, vilket kan tyda på kunskaper om positionssystemet. Kunskaper om 

positionssystemet visade sig vara viktigt för eleverna när de skulle börja arbeta med 

uppställning, Mattias utgick från det när han skulle förklara hur uppställning gick till, att 

kunskaper om positionssystemet är förenat med uppställning har stöd hos 

McIntosh(2008).  

 

Hur tidigt ska man då börja med uppställning? Är andra terminen i andra klass såsom 

fallet var i observationen det bästa? Johansson (2011) kan mena att andra terminen i 

andra klass är sent. Ett av de viktiga argumenten mot att börja tidigt var att eleverna då 

skulle ha svårt att lära sig använda algoritmen rätt samt förstå den och talen som det 

opereras med (Carpenter et al. 1997, Mcintosh 2008). I denna studie kan man dock se 

att även elever som presterat på låg nivå på diagnosen följde med på genomgången och 

förstod. På diagnosen användes algoritmen korrekt av en elev som presterat på låg nivå. 

En risk kan dock vara att denna elev börjar överanvända algoritmer, istället för att 

använda en mer lämplig strategi för ett visst tal, eller att hon börjar använda algoritmen 

mekaniskt och tappar förståelsen (McIntosh, 2008). 

 

Läraren (Mattias) menade att uppställning där man måste växla var överkurs, kan det 

vara en anledning till att eleverna får problem med växling senare? Vidare säger läraren 

att det inte går att subtrahera 1-8, är det något som grundlägger missuppfattningar om 

negativa tal längre upp i åldrarna? Det kan vara möjliga förklaringar. Samtidigt påpekar 

McIntosh, 2008 och Johansson (2011) att det är viktig att eleverna är medvetna om vad 

de gör(McIntosh, 2008, Johansson, 2011) vilket kanske inte skulle vara fallet om de 

svåraste uppgifterna och förklaringarna, som innefattar till exempel uppställning av tal 

med tiotalsövergångar och negativa tal kom helt från början. Att ändå ta upp exempel 

där det krävs växling, liksom Mattias gjorde och förklara att dessa uppgifter kräver med 

en de utan övergång kan dock göra att eleverna är mer beredda när de ska börja lära sig 

uppställning med växlig. 

 

Ser man på undervisningen utifrån Löwings subtraktionstyper och tillhörande 

lösningsstrategier ser man att delar av det togs upp under genomgångarna (Löwing 

2008). Läraren nämnde att det finns olika tillfällen subtraktion kan användas och när 

man ser på lärarens exempel har han tagit med både jämföra och ta bort- situationer, 

vilket är viktigt att eleverna känner till enligt Bentley(2008), Löwing(2008) och Kilborn 

(2007). Det observerades inte att han tog upp någon kompletterasituation. När man ser 
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på Löwings lösningsstrategier kan man dock se att han lade mycket vikt vid strategin 

baklänges med plus, som naturligt kan appliceras på kompletterasituationer. En 

lösningsstrategi som inte gavs någon plats var jämförastrategin, för utförligare 

diskussion av detta se avsnittet nedan om strategier och kunskaper eleverna redovisat. 

3.2 Diagnoskonstruktion 

I detta avsnitt kommer diagnoskonstruktionen att diskuteras, även diagnosens och 

intervjuns kvaliteter och brister kommer att lyftas fram. Det är viktigt att en diagnos 

används i det sammanhang och för det syfte den är avsedd för (Wikström, 2007). Just 

detta kan ses som en styrka i den diagnos som utformades, eftersom den konstruerades 

speciellt för denna studie.  

 

Med tanke på det som tas upp som svårigheter i Analysen av TIMSS (Bentley, 2008) så 

var diagnosens innehåll relevant. I Analysen lyfts särskilt, subtraktionstabellerna, öppna 

utsagor och jämförauppgifter fram.  Diagnosinnehållets relevans beskrivs också av 

Johansson (2011) och Kilpatrick et al. (2001) som skriver om hur eleverna löser 

tvåsiffriga tal. Löwing (2008) och Kilborn (2007) tar upp de tre subtraktionstypernas 

viktighet. Subtraktionstypen ta bort togs dock inte med i diagnosen, detta eftersom det 

enligt Löwing (2008) är rimligt att eleverna redan har kunskap om denna 

subtraktionstyp. Att det konstrueras både intervju och diagnosfrågor ökade 

reliabiliteten, som annars skulle vara ganska låg, om enbart diagnosen använts. 

Diagnosen hade ju bara en uppgift av vardera subtraktionstyp. 

 

Diagnoskonstruktionen följde till viss del det som Wikström (2013) beskriver, men inte 

helt. Ett syfte fanns med provet vilket är det första som hon beskriver som viktigt. 

Sedan gjordes ett antal provspecifikationer innan en slutligen arbetades fram. Det som 

följde modellen var framför allt att antalet provfrågor med ett visst innehåll var angivet 

samt av vilken sort de var, till exempel textuppgift eller ej. Vidare innehöll 

specifikationen ungefärliga tidsangivelser, alltså att den skulle gå att göra under en 

lektion, de tidsangivelserna kan dock bedömas som för vaga.  De provspecifikationer 

som gjordes skiljde sig från Wikströms modell bland annat eftersom vissa av dem 

innehöll provfrågor också, vilket inte behöver ingå i provspecifikationen. Tankarna för 

hur elever med olika behov till exempel lässvårigheter skulle kunna inkluderas var 

heller inte så utvecklade i specifikationen. Det finns ytterligare kvaliteter och brister 

som kan tas upp med konstruktionsarbetet. Något som kan ses som en styrka enligt 

Wikström (2013) är att diagnosen blev granskad av utomstående personer, både av två 

forskare och lärare samt av en elev som tillhörde en liknande målgrupp, men inte skulle 

vara en del av studien. 

 

Något som en provspecifikation gärna får innehålla men som denna inte gjorde, i 

tillräckligt stor grad, var hur frågorna skulle bedömas och om de skulle ges någon viss 
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poäng. Visserligen hade jag i den teoretiska bakgrunden utarbetat definitioner av några 

strategier som elevsvaren skulle delas in i, men när väl elevernas svar skulle delas in i 

dessa kategorier, visade det sig att dessa inte höll måttet utan krävde kompletteringar. 

Tabellen som de kvantitativa resultaten, rätt och fel, fördes in i fungerade bra och var 

översiktlig. Att jag började rätta på ett annat sätt när jag gått igenom provet fler gånger 

och började förstå hur eleverna tänkte visar dock på hur viktigt det är att dessutom 

förstå elevernas tankar. På så vis har man som lärare en chans att hjälpa eleverna framåt 

och stödja dem att utveckla sina strategier ytterligare (Lester, 2007) och som studien 

pekar på, även bättre bedöma om eleverna svarat korrekt eller inte. Svårigheten att 

bedöma också liksom Wikström (2013) lyfter fram, att kvalitativa frågor är svåra att 

rätta på ett kvantitativt sätt, rättningen är beroende bland annat av vilka kunskaper 

läraren som rättar har. För att komma runt det problemet och göra prover mer reliabelt, 

alltså att resultatet inte kommer ändras beroende på vem som rättar, hade en förstudie 

där fler elever bedömts och alternativ på korrekta och inkorrekta svar samt exempel på 

vilka lösningar som hör till en viss strategi kunnat utarbetas. Dock kvarstår faktumet att 

frågor av kvalitativ art, som textuppgifterna där eleverna skulle visa sina strategier, är 

svåra att rätta på ett kvantitativt sätt (Wikström, 2013). 

 

Flera elever hade bara skrivit svar, eller en subtraktionsutsaga utan att visa hur de 

räknat. Det visar att de förstår att man kan använda subtraktion i de olika situationerna, 

vilket är en viktig kunskap (Löwing, 2008, Kilborn 2007). Men det säger inte mycket 

om vilken strategi de använde.  Syftet var att kartlägga elevernas strategier, men i den 

teoretiska bakgrunden har det inte tagits upp hur man får elever att redovisa sina 

strategier eller vad man kan förvänta sig att elever klarar av att presentera i den åldern. 

Det kunde ha varit en del av förberedelserna inför provet. 

Man ska vara en aning kritisk till att dela upp i strategier, för det är svårt att fånga 

elevernas tankar i dessa. De strategier som beskrivs av Löwing (2008) är väldigt vida 

och när eleverna blivit så pass gamla som i denna studie, kan en indelning i dessa tre 

strategier ge lärarna för lite information om vilken specifik strategi eleverna använder. 

Indelning i 5 strategier som Johansson (2011) utarbetat kan också kännas otillräckligt, 

även om den är mer specifik. Värt att nämnas är att kan upplevas som spretig om man 

använder hans indelning. Att dela in felaktiga lösningar i strategier kan också bli 

problematiskt eftersom strategierna är definierade utifrån hur man använder dem på rätt 

sätt. Utifrån denna studie kan man uppleva att det krävs en balans, å ena sidan måste 

man dela upp elevernas lösningsstrategier i några få bestämda kategorier och å andra 

sidan skulle inte Johanssons 5 strategier, eller ens om man lade till ännu fler räcka för 

att fånga varje enskild elevs strategi. För att se ett mönster och kunna analysera vad 

eleverna gjort och lättare se fördelar och nackdelar med strategierna eleverna använder. 

Samtidigt blir det ett problem om man har för få strategier att placera elevernas 

lösningar i, om många lösningar inte helt passar in i de färdiga kategorierna blir det i 

hög grad en tolkningsfråga i vilken kategori lösningen ska placeras.  
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Man kan argumentera för att diagnosuppgifterna var för enkla eftersom de inte innehöll 

några tresiffriga tal eller tvåsiffriga tal med tiotalsövergång. Dock menade lärarna som 

granskade diagnosen att den låg på en bra nivå. Dessutom är diagnosmaterialen 

(Skolverket, 2000 & 2003) som fått fungera som inspiration på samma nivå och dessa 

prov var speciellt avsedda för åldersgruppen. Komplettera- och jämförauppgiften skulle 

inte heller innehålla svåra tal, utan fokus låg på om eleverna skulle kunna lösa de olika 

subtraktionstyperna. Enligt Wikström (2013) ska man inte kunna svara på en fråga 

genom att se på en föregående, detta är något som kan vara en brist i den diagnos som 

utformades. Det är nämligen samma tal som ingår i både jämföra- och 

kompletterauppgiften. De kunde dock ge information om eleverna skulle ändra strategi 

beroende på subtraktionstyp. Enligt Johansson (2011) och Löwing (2008) är det 

nämligen ett mål att eleverna ska kunna lösa subtraktionsuppgifter på det mest effektiva 

sättet och inte beroende på vilken subtraktionstyp det handlar om. Information om 

huruvida elever kan klara av en viss subtraktionstyp i jämförelse med en annan kunde 

man fått fram genom att ha andra ingående tal, vilket då kunde ha höjt diagnosens 

kvalitet. Hade diagnosen haft svårare uppgifter hade troligen eleverna inte kunnat 

slutföra den i tid, då hade antalet uppgifter behövt begränsas och kanske hade det då 

varit svårt att få en överblick över eleverna kunskaper och fånga även de lägre 

presterande eleverna, det hade lett till en lägre validitet. 

 

Inspiration eller hela uppgifter var hämtade från dels Diamant (Skolverket, 2013), dels 

Måns och Mia (Skolverket 2000). Styrkor i dessa material kan vara deras tydlighet och 

anpassning till åldersgruppen. Vidare är båda materialen konstruerade för att man ska 

kunna lyfta ut enskilda delar eller uppgifter, de är alltså inte tänkt att det måste vara ett 

långt prov med flera uppgifter som hör ihop. Att syftet med uppgifterna upprätthålls ger 

den nya diagnosen validitet. Det finns dock en sak som är problematiskt med att förena 

dessa diagnoser, det är tidsaspekten. Diamantdiagnosen är konstruerad för att bli gjord 

på tid och i materialet Måns och Mia betonas det att eleverna ska få så mycket tid på sig 

som de behöver, detta sänker reliabiliteten i provet och på så vis också validiteten. För 

att komma runt det problemet skulle man kunna dela på provet och göra den första 

delen om subtraktionstabellerna på tid vid ett lektionstillfälle och sedan vid ett annat 

lektionstillfälle göra delen som är inspirerad av Måns och Mia utan tidspress. 

3.3 Elevernas kunskaper och strategier 

Alla lösningsstrategier som Johansson(2011) och Löwing (2008) tar upp kunde 

återfinnas i klassen som studerades. Var det bra att så många återfanns? Å ena sidan kan 

det vara positivt för elevernas resultat eftersom de kan ha valt den strategin de tyckt om 

och förstått bäst själva (Carpenter et al. 2001). Att en viss elev kunde uppvisa olika 

strategier på samma typ av uppgift under loppet av fyra veckor kan antingen tyda på att 

eleven fått en ökad förståelse och en till lösningsstrategi som de kan använda. Å andra 
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sidan visar det, precis som TIMSS, att eleverna använder sig av många olika strategier 

som kan hindra dem från att bli säkra på en viss strategi och utveckla en god 

taluppfattning. Vid intervjuerna och det andra diagnostillfället kunde man se en tydlig 

förbättring jämfört med det första diagnostillfället, det kan bero på undervisningen. 

 

Om eleverna hade extra svårt eller lätt med en viss subtraktionstyp är svårt att säga, när 

man ser på det samlade resultatet verkar de inte vara så påverkade av subtraktionstyp. 

Visserligen hade fler elever svarat fel eller hoppat över kompletterauppgifterna vid båda 

diagnostillfällena trots att dessa uppgifter var före jämförauppgiften och eleverna därför 

borde ha hunnit till kompletterauppgiften. Vid intervjun var resultatet dock motsatt, då 

hade fler elever klarat av kompletterauppgiften. Kanske beror detta på att layouten på 

kompletterauppgiften i diagnosen upplevdes som svårare av eleverna. Att flera elever 

vid diagnosen hoppat över textuppgifterna och istället svarat på den sista uppgiften som 

bara bestod av symboler kan tyda på att de kände sig mer säkra på den uppgiften. 

 

Lösningsstrategin komplettera, som Löwing (2008) beskriver var dem mest redovisade 

strategin på de båda textuppgifterna. Att eleverna använde komplettera så mycket kan 

betyda att de tycker att det är en bra strategi och att de känner igen när den kan 

användas. Det tyder också på att de har förstått sambandet mellan addition och 

subtraktion. På uppgiften med tvåsiffriga tal utan tiotalsövergång var dock strategin ta 

bort vanligast. Det kräver att man tänker baklänges, det sägs att detta är det vanligaste 

sättet att tänka när det handlar om subtraktion (Löwing, 2008). Det var också ta bort 

som redovisades nästan uteslutande vid de tvåsiffriga talen utan tiotalsövergång, men 

vid de andra uppgifterna redovisades detta sätt sällan. Uppgifterna var oftast lösta 

korrekt när ta bort hade använts. En anmärkningsvärd sak är att fler elever använde 

strategin ta bort på uppgiften om komplettera jämfört med den om jämföra. Strategin 

jämföra var den minst förekommande strategin som redovisats, den användes dock 

några gånger, framför allt på jämförauppgiften, vid det andra diagnostillfället men också 

på de andra uppgifterna. Att eleverna använt jämförastrategin tyder på att de verkligen 

har en förståelse för problemet. Dock verkade strategin vara komplicerad och 

tidskrävande, särskiljt vid stora tal (se figur 2) . Detta framför allt när den används för 

högre tal (se figur 2).  Jämföra kunde också bara visas i kombination med 

räknestrategier. 

Vid andra diagnostillfället hade eleverna presterat bättre på alla områden utom 

subtraktionstabellerna. Kanske det berodde på att de i undervisningen inte tränat på det. 

Av strategierna som finns med under strategiavsnittet var räknestrategier den vanligast 

på kompletterauppgiften och den gav nästan uteslutande ett korrekt svar både vid det 

första och andra diagnostillfället. Av resultatet att döma kan man tänka att 

räknestrategier är en omtyckt och effektiv strategi. Den gav nästan alltid ett korrekt svar 

även om McIntosh (2008) skriver att det lätt blir fel när man räknar med tal högre än tre. 

På jämförauppgiften var det vid det första diagnostillfället lika vanligt att använda 
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hoppmetoden som räknestrategier, men vid det andra tillfället var att räkna en till en 

vanligast. 

Varför har då räknestrategier och baklänges med plus redovisats så flitigt medan de tre 

övriga hoppmetoderna knappt kunnat urskiljas i diagnoserna? Anledningen till att 

räknestrategier redovisats så flitigt kan också vara att denna lösning var lätt att redovisa. 

I instruktionerna stod det att de skulle rita eller skriva hur de tänkte och då kan en- till 

en med föremål ligga närmare till hands än att använda mattespråket, eller att skriva. 

Många elever använde egentliga hoppmetoden på intervjun, så man kan anta att den 

även användes av elever vid diagnoserna. Kanske var det svårt för eleverna att redovisa 

denna strategi, eftersom man måste skriva i flera steg. 

Uppställning var inte så vanligt förekommande och redovisades bara vid det andra 

diagnostillfället. Två elever verkade behärska det och en inte. Eleverna som var i 

gruppen som presterat på låg- och medelnivå hade bara använt uppställning på talet med 

tvåsiffriga tal. Den elev som var i gruppen som presterat på hög nivå hade dock använt 

uppställning på alla uppgifter förutom den första sidan om tabelluppgifterna . Att hon 

använde den strategin kan tyda på en säkerhet och att hon gillar strategin, den gör det 

också lätt att redovisa sina tankar. Med tanke på elevens kunskaper bör det inte vara 

någon större fara att hon använt strategin även på de lägre talen. Men det kan ändå 

finnas risker att strategin börjar missbrukas, eftersom den inte är den mest effektiva 

strategin i de sammanhangen som fanns med i diagnosen och kan börja användas 

mekaniskt (Carpenter et al., 1997, McIntosh, 2008) och inte leder till tänkande. 

Samtidigt kan man undervisa om det och jämfört med en miniräknare blir det en mer 

tänkande process. Att en elev använde addition istället för subtraktion visar att den inte i 

det fallet kunde använda strategin rätt. Kanske kan det bero på allt 

kompletteringstänkande och baklänges med plus som fått eleven att bli förvirrad. 

Talsortsstrategin var den vanligast redovisade strategin på uppgiften med tvåsiffriga tal 

utan tiotalsövergång, det är vid sådana uppgifter strategin är effektiv. Vid intervjun gav 

också denna strategi flera korrekta svar. Liksom Johansson(2011) befarar så 

generaliserades denna strategi till att användas även av några elever vid intervjun på de 

tvåsiffriga talen med tiotalsövergång och ledde då till fel svar hos tre elever. Lärarna 

hade lärt eleverna att de först måste undersöka entalen för att se om det blir en 

tiotalsövergång och att man då ska använda hoppmetoden istället. Att börja med entalen 

går emot tanken med skriftlig huvudräkning, som menar att det ska vara så likt elevers 

spontana lösningsstrategi som möjligt (Rockström, 2000). Samtidigt kan det 

tillvägagångssättet minimera risken för att eleverna ska kasta om talen för att göra dem 

lösningsbara, vilket annars kan hända. Att eleverna lär sig växla mellan talsortsstrategin 

och utvidgade och egentliga hoppmetoden är något Beihuzen (1993, 1997) förespråkar. 

Tallinjen visade sig vara den minst effektiva strategin. När Oskar vid intervjun skulle 

använda tallinjen visade han förståelse för den till en början, han kom inte fram till rätt 
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resultat, men det kom han heller inte fram till när han bytte strategi. Så länge han 

arbetade med talen som meningsfulla tal på tallinjen kan man dock argumentera för att 

han hade en bättre taluppfattning. Man kan se att tallinjerna som använts i diagnosen 

inte ser likadana ut. Det kan betyda att eleverna känner sig fria att göra sin egen tallinje 

som de förstår. Men det kan även tyda på en förvirring kanske beror det på att de inte 

arbetat tillräckligt mycket med den, eller att den inte introducerats tillräckligt tidigt eller 

kanske att man använt den på olika sätt och som en strategi bland många (Johansson, 

2011). Man kan ställa sig frågan varför eleverna som inledningsvis använde sig av 

denna strategi inte använde den igen. 

 

Under intervjun upptäcktes en strategi som byggde på att eleverna räknade ut 

skillnaden. Man kan utifrån denna upptäckt misstänka att några elever också använt 

denna strategi på diagnosen även om man inte kunnat se det på uträkningarna samt att 

några elevers diagnosresultat felaktigt har kategoriserats som hoppmetoden eller 

talsortsstrategin. Lärarnas arbete med att fokusera på ordet skillnad, arbete med tallinjen 

och minus med plus kan ha fått eleverna att använda denna strategi. 

3.4 Metoddiskussion 

Att flera datainsamlingsmetoder användes och sättet de användes på, kan styrka 

studiens reliabilitet och validitet. I studien var det viktigt att få både översikt över 

elevernas kunskaper, för att se vilka aspekter av subtraktion som kunde vara svåra och 

att få djupare information om vilka strategier eleverna använde. Enligt Denscombe 

(2009) kan kvantitativa metoder ge översikt och kvalitativa ge djup, därför användes 

båda tillvägagångssätten. Från observationerna samlades kvalitativ data, medan 

diagnosen och intervjun gav såväl kvalitativ som kvantitativ data. Att förstudier gjordes 

för såväl Obsevationerna, diagnosen och intervjuerna var också med och höjde validiten 

och reliabiliten.  

 

Det var deltagande observation som användes. En kritik som framförts mot det 

tillvägagångssättet är att den naturliga miljön kan störas. I denna studie verkar det dock 

inte ha varit ett stort problem, jag fick ta del av flera subtraktionsgenomgångar som var 

rika på information oavsett om den naturliga miljön rubbats eller inte. Som deltagande 

observatör var det också möjligt att observera viktiga aspekter, och se hela situationer 

såsom Denscombe (2009) beskriver och göra studien ändamålsenlig. Till exempel 

kunde man se lärare och elevers samverkan, vad lärarna skrev på tavlan och vad lärarna 

särskilt betonade. Att genomgångarna dessutom spelades in var bra för att kunna återge 

och ännu tydligare undersöka hur undervisningen bedrevs. Att en genomgång inte 

spelades in var dock en brist, värdefull information om subtraktionsundervisningen kan 

på så vis ha missats (Denscombe, 2009).  Ytterligare en positiv aspekt med deltagande 

observation var att lärare, elever och vårdnadshavare kunde få ta ställning till om de  
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ville delta i studien och på så vis kunde ett etiskt problem undvikas (Denscombe, 2009). 

Två av Vetenskapsrådets fyra etiska principerna kunde då uppfyllas, nämligen 

informations- och samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2015).  

Att diagnosen och intervjun utformades just för studiens syfte bidrog till validiteten. 

Den speciella tidsintervallen mellan diagnostillfällena kunde synliggöra 

undervisningens inverkan på resultatet. Att det andra diagnostillfället inföll två veckor 

efter att perioden med subtraktionsundervisning visade något av det eleverna tagit till 

sig och fortfarande kom ihåg, jämfört med om de fått göra diagnosen direkt efter. Att 

det andra diagnostillfället inte var lagt ännu senare kunde också bidra till att det 

verkligen var den undervisning som eleverna fått vid den observerade perioden som 

kunde komma fram och inte något de lärt sig senare.  

Ser men på hur diagnoserna och intervjun bedömdes och hur lösningsstrategierna 

kategoriserades finns det både saker som styrker och drar ner reliabiliteten. En del av de 

mer komplicerade sakerna att beskriva har lagts in i bilagor, till exempel tallinjerna, 

men ändå utgår en hel del av kategoriseringsarbetet och vad som tagits med från 

observationen ifrån min perception och tolkning. Min handledare har dock haft en viss 

insikt i kategoriseringsarbetet och bearbetningen av observationerna, vilket kan styrka 

reliabiliteten. Kategoriseringsprocessen var dessutom lång och strategikategorierna 

förtydligades flera gånger, vilket också bidrog till en ökad reliabilitet. 

Möjligheten att jämföra diagnosresultaten med intervjuresultaten gav ytterligare 

reliabilitet till studien, till exempel kunde man då se att kompletterauppgiften var den 

som gav flest felaktiga svar vid diagnoserna, men att jämförauppgiften gav flest 

felaktiga svar vid intervjun, det visade på att eleverna inte nödvändigtvis hade svårare 

för kompletterauppgifter. Intervjuerna användes för att tydligare se vilka strategier som 

användes av eleverna. Eftersom en tredjedel av eleverna intervjuades och urvalet gjorts 

utifrån elevernas resultat och snabbhet kan man anta att de är representativt för hela 

elevgruppen. Man kan dock ifrågasätta att Amanda och Celestien fick se hela sina 

diagnoser vid intervjun eftersom de kunde påverka deras resultat nästa gång de skulle 

göra diagnose. Men att de fick förklara hur de tänkt visade att deras strategi verkligen 

kunde kategoriseras  som jämförastrategier och eftersom intervjuns syfte vara att 

undersöka vilka strategier som användes var det värdefull information. 

Ett bortfall på tio personer utgör en stor procent, men på grund av klassens stora 

storlek(46 elever) behövde det inte bli helt avgörande (Denscombe, 2009). Bortfallet 

kunde dock ha minskats om de tre eleverna som fick hjälp av pedagog eller medelev 

kunde hanterats på något annat sätt. Ett sätt hade varit att tala med klassens lärare i 

förväg för att bestämma hur man skulle anpassa diagnosen och instruktionerna till 

elever med särskilda behov. Pedagogerna kunde också ha fått instruktioner om vad de 

kunde säga om eleverna frågade något och vilket stöd de fick ge. Något mer som gav 

studien validitet var att behöriga lärare höll i genomgångarna som observerades, det 

fanns då en större chans att få ta del av genomtänkt subtraktionsundervisning. 
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Här ovan har det som hastigast nämnts om Vetenskapsrådets fyra etiska principer, krav 

(Vetenskapsrådet, 2015), här finns det vissa saker att beakta. Vid intervjuerna fick 

eleverna själva bestämma om de ville vara med och om de ville bli inspelade, men 

utifrån samtyckeskravet kan det ifrågasättas varför eleverna inte fick ge sitt samtycke 

vid diagnoserna. Med tanke på informationskravet har det redan nämnts att föräldrar 

och lärare blev informerade. Vidare kan man utifrån nyttjandekravet, ifrågasätta varför 

lärarna fick ta del av de enskilda elevernas diagnosresultat (Vetenskapsrådet, 2015). 

Anledningen till att lärarna fick ta del av dessa var att jag ville undvika att störa den 

naturliga miljön och att en diagnos som bedöms av lärarna kan vara ett naturligt inslag. 

Genom att informanters namn anonymiserades kunde konfidetialitetskratet uppfyllas, 

förutom när det gäller lärarna som fick ta del av diagnosresultaten. 
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4 Slutord 

I inlednigen står det att studien syftar till att koppla ihop teori och praktik för att göra 

det tydligt vad en bra subtraktionsundervisning bör innehålla. Efter att studien blivit 

gjord är det framför allt åtta punkter som verkat vara extra viktiga att ha i åtanke när 

man ska undervisa i subtraktion. Nämligen att: 

 

 Ta reda på vilken förståelse eleverna har och vilken strategi de använder 

 Känna till några vanliga subtraktionsstrategier och deras för- och nackdelar 

 Fokusera på vikten av att eleverna lär sig lilla och stora subtraktionstabellen, 

alltså alla subtraktionskombinationer upp till 20. 

 Aktivt undervisa om att subtraktion kan användas i olika situationer, såväl, ta 

bort som komplettera och jämföra. Definitionerna är hämtade från Löwing 

(2008). 

 Att man kommer fram till skillnaden genom att räkna subtraktion 

 Uppmärksamma sambandet mellan addition och subtraktion 

 Tallinjen kan användas för att konkretisera subtraktion 

 Väcka elevernas eget intresse 

Att få grepp om elevernas förståelse och vilka strategier de använder, snarare än att bara 

se på om de löst uppgiften korrekt eller inte är viktigt enligt Lester (2007). Det kan vara 

bra att känna till några vanliga strategier och deras för och nackdelar för att lättare 

kunna fånga elevernas tankar. I den teoretiska bakgrunden finns en sådan uppsättning 

som kan vara till hjälp. Vidare får inte tabellkunskaper försummas, varje lärare bör ha 

en plan för hur dennes elever ska lära sig behärska subtraktionskombinationerna upp till 

20. Övningar för att klara detta finns det gott om bland annat i Rockström (2000). Att 

utan förståelse lära sig dessa utantill är dock inte att föredra, andra strategier såsom 

förenkling och egentliga hoppmetoden kan vara ett steg mot dessa automatiserade 

kunskaper (McIntosh, 2008). 

 

Att subtraktion kan användas i olika situationer är en bra sak att vara medveten om och 

aktivt lära ut (Löwing,2008). I mötet till exempel med kompletterauppgifter, uppstår ett 

bra tillfälle att visa på sambandet mellan addition och subtraktion (Löwing, 2008). Detta 

samband är för övrigt också något som är viktigt att eleverna lär sig. Dels för att 

uppgifter kan vara lättare om de räknar framåt, dels för att lägga grunden för en djupare 

matematisk förståelse och taluppfattning (Skolverket, 2013). Att känna till att man 

kommer fram till skillnaden när man använder subtraktion är också något som kan 

kopplas ihop med detta. Vill man synliggöra skillnaden och sambandet mellan addition 

och subtraktion kan en tallinje vara ett bra medel (Beihuzen, 1993). 

 

Något att forska vidare på skulle kunna vara hur man kan väcka elevernas intresse och 

aktivera dem till att lära sig aritmetik. När något så pass enformigt som en algoritm kan 
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väcka ett sådant gensvar hos elever med olika kunskaper (se resultatet s.24) visar det att 

elever faktiskt kan vilja lära sig, om de förstår och tycker det är intressant. Något annat 

som man kan forska vidare på är lärarnas långsiktiga planering för 

subtraktionsundervisningen. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Diagnosen 

 
 



 

 

  



 

 
  



 

 
  



 

Bilaga 2: Elevernas resultat på diagnosen 

 

Här nedan är elevernas resultat på diagnosen vid de två olika tillfällena presenterade. 

Det första diagnostillfället är skuggat. 0 betyder att alla uppgifter i kategorin besvarades 

korrekt, kategorierna är numrerade efter ordningen de kommer i diagnosen kategorierna 

är: 

1. Lilla subtraktionstabellen (6 uppgifter) 

2. Stora subtraktionstabelen (6 uppgifter) 

3. Öppna utsagor (9 uppgifter) 

4. Komplettera (1 uppgift) 

5. Jämföra (1 uppgift) 

6. Subtraktion med tvåsiffriga tal utan övergång (1 uppgift) 

 

Elever Tid 1 2 3 4 5 6 
 Fel i antal 
Kategorier 

Ajejk 22 0 0 0 0 0 0 0 

Ajejk 12 0 0 0 0 0 0 0 

Amanda 25 1 0 0 1 0 1 3 

Amanda 14 0 0 0 0 0 1 1 

Andrea 7 0 0 0 0 0 0 0 

Andrea 8 0 0 0 0 0 0 0 

Andreas 17 0 0 0 1 1 0 2 

Andreas 14 0 1 3 0 1 0 3 

Bengt 30 0 0 0 1 0 0 1 

Bengt 22 0 0 0 0 0 0 0 

Bobbo 18 0 2 0 1 0 0 3 

Bobbo 24 1 0 0 0 0 0 1 

Celestien 21 0 0 0 0 0 0 0 

Celestien 15 0 0 0 0 0 0 0 

Cloe 25 0 0 0 0 0 0 0 

Cloe 19 0 0 1 1 0 1 3 

Emelie 21 1 1 0 0 1 0 3 

Emelie 21 0 2 0 0 0 0 1 

Emma 30 2 4 0 1 1 1 6 

Emma 17 0 1 2 1 0 1 4 

Erik 30 0 0 0 1 1 0 3 

Erik 22 0 1 2 1 1 1 5 

Filip 21 0 1 0 0 0 0 1 

Filip 14 0 0 0 0 0 0 0 

Illen 23 0 0 0 1 0 0 1 

Illen 11 0 1 1 0 0 0 2 

Jacke 12 0 0 0 0 0 0 0 

Jacke 8 0 0 0 0 0 0 0 



 

Jens 20 1 0 0 0 0 0 1 

Jens 9 0 0 0 0 0 0 0 

Juni 30 0 2 0 1 1 1 5 

Juni 23 0 0 0 0 0 0 0 

Kasi 11 0 0 0 0 0 1 1 

Kasi 11 0 0 0 0 0 0 0 

Kasper 10 0 0 0 1 0 0 2 

Kasper 7 0 0 0 1 0 0 1 

Klara 20 0 0 0 0 0 0 0 

Klara 15 0 0 0 0 0 0 0 

Lejla 20 1 0 0 1 0 0 2 

Lejla 29 0 1 0 0 0 0 1 

Lillian 30 0 4 0 1 1 1 5 

Lillian 30 0 1 0 1 0 1 3 

Linus 17 1 0 1 1 0 0 3 

Linus 12 0 2 1 1 0 0 3 

Majsan 27 0 0 0 1 1 1 4 

Majsan 25 1 2 1 0 0 1 4 

Minna 20 0 0 0 1 1 1 4 

Minna 17 0 1 9 1 0 1 4 

Nils 35 1 0 0 0 0 0 1 

Nils 14 1 0 0 0 0 0 1 

Noo 30 2 0 0 1 0 1 4 

Noo 30 1 2 6 0 1 1 5 

Nora 30 1 1 0 0 1 1 5 

Nora 30 0 2 1 0 0 1 3 

Oskar 32 2 3 0 1 1 1 6 

Oskar 20 2 1 2 0 1 1 5 

Pac 22 0 0 0 0 1 0 1 

Pac 7 0 0 0 1 0 0 1 

Ruben 9 0 0 0 0 0 1 2 

Ruben 7 0 0 0 0 0 0 0 

Sandra 26 0 0 0 1 1 0 2 

Sandra 14 0 0 0 0 0 0 0 

Sanna 30 1 0 0 1 1 1 5 

Sanna 30 1 2 9 1 1 1 6 

Timoty 9 0 0 0 0 0 0 0 

Timoty 9 0 0 0 0 0 0 0 

Tomas 12 0 0 0 0 0 0 0 

Tomas 9 0 0 0 0 0 0 0 

Ylva 30 1 3 9 1 1 1 6 

Ylva 30 1 1 9 1 1 1 6 
 



 

Bilaga 3: Intervjufrågor 

 

1. Komplettera: Amir vill köpa en kattleksak för 18 kronor. Men han har bara 7 kr. Hur 

mycket fattas? 

 

2. Jämföra: Anna har gjort 15 snöfigurer och Olof har gjort 8 snöfigurer, Hur många fler 

har Anna gjort? 

 

3. Subtraktion med tvåsiffriga tal utan tiotalsövergång: 65-23 

 

4. Subtraktion med tvåsiffriga tal med tiotalsövergång: 43-28 

 

Bilaga 4: Elevernas resultat på de fyra uppgifterna under intervjun.  

Rätt svar har markerats med 0 och fel svar har markerats med 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Elever komplettera jämföra utan  

tiotalsövergång 

med  

tiotalsöverg. 

Amanda  0 0 0 0 

Nora 0 0 1 1 

Emma 0 1 1 1 

Timoty 0 0 0 0 

Celestian 0 0 0 0 

Sandra 0 0 0 1 

Andrea 0 0 0 0 

Klara 0 0 0 0 

Minna 0 0 1 1 

Lejla 0 1 0 0 

Pac 0 0 0 0 

Oskar 1 1 0 1 



 

Bilaga 5: Tallinejerna eleverna redovisade under diagnosen och intervjun 

 

Uppgift Elev Tallinje Rätt 

/fel 

D1, 

 Komplettera 

Ajejk 

 
 

Rätt 

D1,  

Komplettera 

Bobbo 

 
 

Rätt 

D1,  

Komplettera 

Pac 

 
 

Rätt 

D1, 

Jämföra 

Pac 

 (Adderat) 

 

Fel 

D2, 

Komplettera 

Andreas 

 
 

Rätt 

D2, 

Komplettera 

Cloe 

 
 

Fel 

D2, 

Jämföra 

Andreas 

 
 

Fel 

D2, 

Tvåsiffriga tal utan 

tiotalsövergång (56-33) 

Oskar 

 
 

Fel 

Intervju, 

Komplettera 

Emma 

 
 

Fel 

Intervju, 

Jämföra 

Minna 

 

Rätt 



 

Intervju, 

Tvåsiffriga tal utan 

tiotalsövergång (65-23) 

Oskar 

 
 

Fel 

Intervju, 

Tvåsiffriga tal med 

tiotalsövergång (43-28) 

Emma 

 
 

Fel 

Intervju, 

Tvåsiffriga tal med 

tiotalsövergång (43-28) 

Oskar 

 
 

Fel 

Intervju, 

Tvåsiffriga tal med 

tiotalsövergång (43-28) 

Pac 

 

Rätt 

 

 


