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SAMMANFATTNING 

Syftet med studien var att undersöka elevers 

användande av subtraktionsmetoder och 

vilka svårigheter som uppstod vid 

tillämpningen av dessa i årskurs 5 och 

årskurs 8. Studien baserades på en 

kvantitativ metod och utfördes genom en 

enkätundersökning. Resultatet visade att en 

subtraktionsmetod var mer förekommande i 

båda årskurserna än andra 

subtraktionsmetoder, varav hälften av 

eleverna som använde metoden uppvisade 

svårigheter. Dessa svårigheter var räknefel, 

”växling över noll” och ”växlingsfel”. 

Resultatet visade också att många elever i 

årskurs 5 och årskurs 8 inte använde fler än 

två subtraktionsmetoder. 

ABSTRACT 

The aim of this paper is to define pupils’ 

use of subtraction methods and difficulties 

connected to those methods, in the grades 5 

and 8. The study is based on a quantitative 

method and a survey was used to collect the 

material. The outcome of the study showed 

that one subtraction method was more 

frequently used than other subtraction 

methods, though half of the pupils’ showed 

difficulties within the method. These 

difficulties were calculation errors, 

“borrowing across zero” and “regrouping”. 

The outcome of the study also showed that 

many pupils did not use more than two 

subtraction methods, in the grades five and 

eight.  
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1. Inledning 

I rapporten från Trends in International Mathematics and Science Study, TIMSS (2012), 

framkommer det att svenska elever har bristfälliga kunskaper i aritmetik jämfört med en del 

av länderna som deltar i TIMSS-undersökningen. I Läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011) står det att i årkurs 1 - 3 ska 

eleverna få kunskaper om hur de fyra räknesätten förhåller sig till varandra, deras samband 

och deras användning i olika situationer. I årskurserna 4 – 6 ska eleverna ha utvecklat färdigt 

kunskaperna om de fyra räknesätten och de ska utveckla kunskaper om centrala metoder för 

beräkningar av naturliga tal med skriftliga metoder samt metodernas användning i olika 

situationer (Skolverket, 2011, s. 64). Två av de fyra räknesätten är addition samt subtraktion 

och utav dessa två har vi märkt från våra egna erfarenheter att många elever föredrar addition. 

Vår rubrik på arbetet lyder ”Kan jag inte räkna plus istället, jag gillar inte minus”. Detta är ett 

citat från en elev under ett enkättillfälle i studien och vi ansåg att citatet var klockrent på 

arbetet eftersom det konstaterar återigen att elever oftast föredrar addition framför 

subtraktion. En anledning till varför subtraktion är krångligare än addition kan vara att 

subtraktion kan tolkas på många olika sätt, nämligen ta bort, jämföra, komplettera och 

kombinera med det som saknas (Fuson, 1984; Löwing, 2008).  Detta leder till att det är 

betydelsefullt att eleverna har med sig en verktygslåda med subtraktionsmetoder för att kunna 

använda den effektivaste metoden till den givna uppgiften eller problemet (Huinker, 

Freckman & Steinmeyer, 2003; Randolph & Sherman, 2001). Detta arbete har därför i 

avseende att undersöka elevernas användande av subtraktionsmetoder i elva klasser från 

årskurs 5 och årskurs 8.  

 

Vi är två studenter vid Högskolan i Jönköping som läser det sista året på 

grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurs 4-6. Vårt första examensarbete var en 

litteraturstudie om elevers svårigheter vid subtraktionssituationer avseende både 

huvudräkning och skriftliga metoder (Eggimann & Krivokuća, 2014), vilket ligger till grund 

för detta examensarbete. I detta arbete har det undersökts vilka subtraktionsmetoder som 

förekommer hos några elever från årskurs 5 och årskurs 8 och vilka svårigheter som 

uppkommer i båda årskurserna med respektive subtraktionsmetod samt om det är samma 

svårigheter som förekommer. Vi valde årskurs 5 eftersom vår utbildning riktar sig mot denna 

årkurs och valet av årskurs 8 var för att undersöka om samma subtraktionssvårigheter består i 

slutet av grundskolan. Undersökningsområdet anses intressant eftersom vi har under våra 
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verksamhetsförlagda utbildningar sett att elever har haft svårt för subtraktion, speciellt med 

uppställningsmetoderna för att tillämpningen av dessa blir mest en mekanisk procedur. Det är 

också oerhört intressant att granska vilken metod som dominerar i respektive årskurs och 

svårigheterna vid tillämpningen av de olika subtraktionsmetoderna. Vår forskning baserades 

på en enkätundersökning, där datainsamlingen har inhämtas från elva klasser från fem skolor. 

Närmare bestämt har fem respektive sex klasser totalt i årskurs 5 och årskurs 8 undersökts.  

 

Detta arbete består av en bakgrund som innehåller tidigare forskning kring 

subtraktionsmetoder och vilka svårigheter som kan uppkomma vid tillämpning av respektive 

subtraktionsmetod. Därefter beskrivs metoden för undersökningen, vilket urval som har gjorts 

samt validiteten och reliabilitet i arbetet, följt av en presentation av resultatet i vår 

undersökning. Därefter förs en diskussion kring metodvalet, validiteten och reliabiliteten och 

slutligen diskuteras resultatet mot vad tidigare forskning har påvisat. 
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2. Bakgrund  

Matematiken i skolan fokuserar ofta på beräkningar och uppskattningar för att utveckla 

elevers kunskaper i taluppfattning, positionssystemet och olika subtraktionsmetoder. Många 

lärare uppmuntrar elever till att använda olika metoder vid uträkningar, eftersom det får 

eleverna att se matematiken som en process istället för en procedur som består av frågor och 

svar. Elever använder dock samma metoder i sina uträkningar, vilket leder till att de blir en 

bekvämlighet för eleverna (Randolph & Sherman, 2001). Det är därför viktigt att elever får 

med sig en verktygslåda med subtraktionsmetoder, som kan användas. Eleverna får 

därigenom möjlighet att välja och använda den effektivaste subtraktionsmetoden till den givna 

uppgiften (Huinker et al., 2003; Randolph & Sherman, 2001). Detta kan kopplas till 

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011), där 

kunskapskravet A i matematik för årskurs 6 innebär att elever ska kunna välja och använda 

ändamålsenliga och effektiva metoder med en god anpassning till sammanhanget för att utföra 

enkla beräkningar samt lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik med mycket gott resultat. För 

att eleverna ska uppnå en A-nivå i matematik måste de alltså ha en verktygslåda av 

subtraktionsmetoder eftersom de ska kunna anpassa subtraktionsmetoden till uppgiften och på 

så vis effektivt kunna beräkna den, precis som Huinker et al (2003) samt Randolph och 

Sherman (2011) betonade.  

De svårigheter som kan förekomma i samband med subtraktion är till exempel att många 

elever ser subtraktion som ta bort och de har inte med sig förståelsen av att subtraktion kan 

tolkas på andra sätt som till exempel jämföra, kombinera med det som saknas eller 

komplettera (Fuson, 1984; Löwing, 2008). Det kan även uppkomma svårigheter i 

subtraktionsmetodernas tillämpningar, exempelvis att eleverna lär sig beräkningsgången 

utantill utan att egentligen ha förståelse för vad de gör (Fuson, 1984; Huinker et al., 2003). 

McIntosh (2008) betonar ytterligare en svårighet, nämligen problematiken med att eleverna 

inte märker när de kommer fram till orimliga svar på uppgifterna. 

 

I detta examensarbete behandlas lånemetoden, lägg till, lika tillägg, lägga-till-metoden, 

tomma tallinjen, subtrahera talet i delar och subtrahera varje position. Dessa sju 

subtraktionsmetoder presenteras härnäst och vilka svårigheter som kan uppkomma vid 

tillämpning av dessa. 
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2.1 Lånemetoden 

Lånemetoden bygger på idén att man växlar ett tiotal till tio ental och ofta beräknas denna 

metod genom att subtrahenden ställs under minuenden, vilket även brukar kallas för 

uppställning. I uppgiften 674 − 328 =  346 är talet 674 minuenden och 328 subtrahenden 

och 346 kallas för differens. Uppställningen skulle sett ut på följande vis:  

674
328. 

Beräkningar utförs position för position vilket kan medföra att en växling måste utföras. 

Denna metod finns både i addition och i subtraktion men reglerna för dessa är olika och det är 

bara subtraktionsuppställningen som kräver växling. (Löwing, 2008).  Johansson (2011) 

beskriver växlingsfel som kan uppkomma vid växlingen i användandet av lånemetoden och 

den kan exemplifieras med beräkningen av 63 −  37. Eleverna ser att 3 − 7 inte fungerar 

utan att de får ett negativt tal och därför måste de utföra en växling. Eleverna växlar ett tiotal 

och får 13 − 7 = 6, varefter eleverna räknar ut 60 − 30 och glömmer att de har växlat ett 

tiotal och har bara fem tiotal kvar. McIntosh (2008), Lopez Fernandez och Sanchez Garcia 

(2008), Huinker et al. (2003) och Riccomini (2005), behandlar ytterligare en svårighet som 

kan uppstå vid lånemetoden. Det är att eleverna inte ser talet som en helhet och saknar 

förståelse för positionernas och talets värde. Det uppstår även svårigheter när eleverna inte 

förstår alla stegen i lånemetoden. Pettersson (2010) påpekar att om positionerna inte hamnar 

rätt kan det bero på att eleverna har brister i taluppfattningen eller brister i förståelsen av 

positionssystemet. Dessa svårigheter kallar vi för positionsfel. 

 

Huinker et al. (2003)  konstaterar att eleverna inte vågar gå ifrån lånemetoden och prova 

någon annan subtraktionsmetod, eftersom de har blivit lärda att lånemetoden är det enda sättet 

att lösa subtraktion på.  Dessutom kan en svårighet vara att många förväxlar reglerna för 

subtraktionsuppställningen och additionsuppställningen (Lopez Fernandez & Sanchez Garcia, 

2008; McIntosh, 2008; samt Riccomini, 2005). I addition har det ingen betydelse vilket tal du 

adderar med vilket utan det blir alltid samma summa, medan i subtraktion är det viktigt att 

man har minuenden överst och subtrahenden underst i uppställningen. Johansson (2011) 

beskriver ett exempel med uppgiften 63 − 37 där eleverna får talet 3 − 7 = −4 och istället 

för att växla ett tiotal väljer de att vända på siffrorna och beräkna 7 − 3 = 4. Beräkningen blir 

alltså 63 − 37 = 34 när det korrekta svaret är 26. Detta benämner Johansson (2011) och 

Pettersson (2010) som störstförstfel.  
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Löwing (2008) och Pettersson (2010) tar upp innebörden med växling över noll.  Växling över 

noll kan förklaras med hjälp av uppgiften 304 − 147 och därigenom skapas subtraktionen 

4 − 7 i entalspositionen. Svaret blir ett negativt tal vilket innebär att en växling måste utföras: 

4 − 7 = −3, däremot finns det noll tiotal vilket innebär att det inte går att växla från 

tiotalspositionen, som resulterar i att växlingen måste hämtas från hundratalspositionen. Detta 

noteras med en tia över tiotalspositionen och därefter stryks den för att förflyttas till 

entalspositionen. Tian innebär egentligen att det finns tio tior, eftersom man växlade ett 

hundratal: 10𝑥10 = 100. Detta resulterar i subtraktionen: 14 − 7 = 7. Därpå beräknas 

tiotalspositionen ut där det finns en struken tia, vilket innebär att det finns nio tiotal kvar och 

det ger subtraktionen: 9 − 4 = 5. Vidare beräknas hundratalspositionen där det nu finns två 

hundratal kvar, och ger subtraktionen: 2 − 1 = 1. Uppgiften blir därför: 304 − 147 = 157. 

Young och O’Shea (1981) tar upp en svårighet som kan uppstå vid växling över noll och det 

kan vara att eleverna beräknar 0 − 4 är lika med fyra eller tvärt om. Ytterligare en svårighet 

med växling över noll som Lopez Fernandez och Sanchez Garcia (2008) nämner är att elever 

växlar från nollan. I uppgiften 304 − 147 kan detta exemplifieras med att eleven växlar ett 

tiotal från nollan i tiotalspositionen till entalspositionen men det går inte att växla från nollan, 

eftersom det finns noll tiotal. 

 

2.2 Lägg till och lika tillägg 

Det finns några olika sätt att förenkla subtraktionsuppgifter på, vilket man kan göra för att få 

en lätthanterligare subtraktion. Detta medför att subtraktionsuppgiften blir lättare att beräkna 

med en annan metod än exempelvis lånemetoden eftersom man kan undvika växlingar 

(Huinker et al, 2003). Vi ska ta upp två sätt att förenkla uppgiften 674 − 328 på och den 

första förenklingen som Huinker et al. (2003) tar upp handlar om att lägga till två på 

subtrahenden för den är närmast ett tiotal, nämligen 330. Subtraktionen blir följande: 674 −

330 = 344. Därefter adderas två till 344 eftersom det har subtraheras bort två för mycket: 

344 + 2 = 346. Denna förenkling kallar vi för lägg till och svårigheten med denna 

förenkling kan vara att man glömmer lägga tillbaka det man adderade på, alltså två i 

föregående uppgift. Den andra förenklingen är lik den första förenklingen och har samma 

utgångspunkt men i denna läggs det till lika mycket på båda talen och det skapas en ny 

subtraktion men med samma differens (Huinker et al, 2003; Löwing, 2008; Pettersson, 2010). 

Det innebär att i uppgiften 674 − 328 adderas två på både minuenden och subtrahenden och 

skapar en ny uppgift med samma differens: 676 − 330. Denna förenkling väljer vi att 
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benämna som lika tillägg.  En svårighet med dessa två förenklingar är att man inte tillämpar 

det rätta talet att addera till uppgiften för att subtraktionen ska bli förenklad. 

 

2.3 Lägga-till-metoden 

Lägga-till-metoden innebär att man väljer addition istället för subtraktion vid beräkningen, 

genom att starta vid subtrahenden och adderar upp till minuenden (Huinker et al, 2003; 

Pettersson, 2010). Lägga-till-metoden kan användas ineffektivt, eftersom den kan bestå av 

många hopp och att hoppen oftast är väldigt små. Detta kan leda till förvirring och troligtvis 

glömmer man vilken subtraktion man skulle utföra. Huinker et al. (2003) tar upp ett exempel 

om en elev som ska beräkna uppgiften: 674 − 328. Eleven startar på 328 och väljer att räkna 

uppåt tills den kommer till minuenden 674. Eleven börjar alltså på 328 och hoppar till närmsta 

hundratal i subtrahenden. Eleven hoppar från 328 till 400, alltså 72 steg. Eleven befinner sig 

nu vid 400 och hoppar vidare från 400 till 600, det är 200 steg. Därefter hoppar eleven från 

600 till 674, det är 74 steg och är framme vid minuenden. Slutligen adderas alla tre stegen 

ihop: 72 + 200 + 74 = 346. Detta är ett exempel på när lägga-till-metoden används på ett 

effektivt sätt.  

 

2.4 Tomma tallinjen 

Tomma tallinjen innebär att man sätter ut tal på en tom tallinje och hoppar i olika steg där 

emellan. Det finns även olika varianter på hur man kan använda en tom tallinje. Murphy, 

(2011) och Selter, Prediger, Nuhrenborger & Hussmann (2012) tar upp tre olika tillämpningar 

att använda tomma tallinjen på. Vi exemplifierar dessa tre varianter med uppgiften 82 − 79 =

3. Alternativ ett är att man använder en liknande variant av lägga-till-metoden fast med 

tallinje där man räknar uppåt från 79 till 82. Alternativ två innebär att man startar på 82 och 

subtraherar med 70, eftersom det är tiotalet i subtrahenden: 82 − 70 = 12, därefter 

subtraheras nio från tolv, eftersom nio är entalet i subtrahenden:12 − 9 = 3. Alternativ tre 

innebär att 79 avrundas till 80, för att få ett helt tiotal: 79 + 1 = 80. Därefter subtraherar man 

82 − 80 = 2, varpå man beräknar 2 + 1 = 3, eftersom man avrundade ett uppåt. Murphy 

(2011) nämner ytterligare ett sätt att räkna med tomma tallinjen, ett exempel är uppgiften: 

63 − 37 = 26. Där börjar man först med att komplettera med 30 och får 67: 37 + 30 = 67. 

Detta är fyra för mycket och därför subtraherar man med fyra för att få svaret 26: 30 − 4 =

26.  Det fjärde uträkningsalternativet blir omständigt i uppgiften 82 − 79 för att det handlar 

om att addera på tiotal och sedan subtrahera ner från det. Den uträkningen skulle se ut såhär: 
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först adderas 79 med tio, vilket ger 89: 79 + 10 = 89. Därigenom har man fått sju för mycket 

eftersom uppgiften var 82 − 79 och inte 89 − 79. Därför måste det subtraheras bort sju från 

tio: 10 − 7 = 3. En svårighet som kan uppstå vid tomma tallinjen är avståndsfel (Diezmann 

& Lowrie, 2006), vilket innebär att man har olika stora intervaller mellan exempelvis talen ett, 

två, tre och fyra när det egentligen borde vara lika stora intervaller emellan de fyra talen. 

Ytterligare en svårighet som kan uppstå är att man räknar linjerna på tallinjen istället för 

intervaller (Mitchell & Horne, 2008), vilket leder till att man troligtvis får ett för mycket eller 

ett för lite i svaret som Bentley och Bentley (2011) benämner som plus-minus-ett-fel.  

 

2.5 Subtrahera talet i delar 

Subtrahera talet i delar innebär att man väljer att dela upp subtrahenden i olika delar efter 

vilka positioner som finns. Det innebär att i uppgiften 674 − 328 startas uträkningen genom 

att dela upp 328 = 300 + 20 + 8. Därefter subtraheras hundratalen bort från 674, alltså 

674 − 300 = 374. Varpå tiotalen subtraheras bort, alltså 374 − 20 = 354. I sista steget 

subtraherar man bort entalen från 354, alltså 354 − 8 = 346. Den sista uträkningen innehåller 

en tiotalsövergång och tycker man att det är svårt att beräkna kan man dela upp åtta i två 

delar, således 8 = 4 + 4. Uträkningen skulle bli såhär; 354 − 4 = 350 och sedan 350 − 4 =

346 (Huinker et al., 2003). Beishuizen (1993) lyfter några svårigheter som kan uppstå vid 

denna metod. Dessa svårigheter är störstförstfel, räknefel och glömma delar av talet. Räknefel 

kan se ut på följande vis i uppgiften: 53 − 14. Först subtraherar man bort tiotalen: 53 − 10 =

43. Därefter subtraherar man bort entalen, 43 − 4 = 38, varpå har det skett ett räknefel 

eftersom 43 − 4 = 39.  Glömma delar av talet innebär att man först delar upp talet 14 efter 

talets positionsvärden, nämligen 10 + 4 = 14. Därefter subtraherar man bort tiotalet: 

53 − 10 = 43, varpå man glömmer att subtrahera bort entalen. 

 

2.6 Subtrahera varje position 

Subtrahera varje position är också känt som talsortsberäkning (Bentley & Bentley, 2011). Det 

innebär att man subtraherar de olika positionerna med varandra, nämligen hundratal med 

hundratal, tiotal med tiotal och så vidare. På uppgiften, 674-328, skulle beräkningen se ut 

såhär; 600 − 300 =  300, 70 − 20 = 50, 4 − 8 = −4. Efter det lägger man ihop alla 

summor; 300 + 50 − 4 = 346 (Huinker et al., 2003). Denna metod blir något invecklad för 

att den involverar negativa tal när minuenden är mindre än subtrahenden. Eleverna måste ha 

förståelse för negativa tal för att behärska denna metod. Johansson (2011) tar upp att elever 
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allt för ofta väljer att vända på entalen och beräkna 8 − 4 = 4, för de tycker det är lättare att 

beräkna och för att de har lärt sig att minuenden alltid måste vara störst. Detta kallar 

Johansson (2011) för ett störstförstfel.  

 

2.7 Funderingar utifrån bakgrunden 

Vi har i bakgrunden presenterat olika subtraktionsmetoder som forskningen lyfter fram och 

vilka svårigheter som kan uppstå vid tillämpningen av dessa. Utifrån bakgrunden ställer vi 

följande frågor: Undervisar lärarna kring alla dessa subtraktionsmetoder? Har eleverna i 

Sverige kunskap om dessa sju subtraktionsmetoder? Finns det någon annan subtraktionsmetod 

som är populär hos eleverna som vi inte benämnt i bakgrunden? Är alla dessa 

subtraktionsmetoder hållbara att tillämpa på alla olika subtraktioner? Finns det någon 

subtraktionsmetod som leder till att fler svårigheter dyker upp än någon annan? 
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3. Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka vilka subtraktionsmetoder som förekommer och vilka svårigheter som 

uppstår med dem, bland elever i årskurs 5 och årskurs 8. För att uppnå syftet har vi utgått från 

följande frågeställningar: 

● Vilka subtraktionsmetoder förekommer bland de utvalda eleverna i årskurs 5 och årskurs 8?  

● Hur många subtraktionsmetoder visar varje elev i årskurs 5 och årskurs 8 i studien? 

● Vilka svårigheter uppstår vid användning av respektive subtraktionsmetod i de olika 

årskurserna? 

● Hur många elever uppvisar samma svårighet vid användning av respektive 

subtraktionsmetod i årskurs 5 och årskurs 8?  
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4. Metod  

Vi har gjort en kvantitativ studie med några inslag från en kvalitativ studie om elevers 

subtraktionsmetoder och vilka svårigheter som uppkommer vid tillämpningen av dessa i 

årskurs 5 och årskurs 8. Datainsamlingen har inhämtats från elva klasser i fem olika skolor. I 

detta kapitel behandlas forskningsansats, urval, undersökningsmetod, tillvägagångssätt, 

analys, valditet och reliabilitet samt forskningsetiska aspekter tillhörande denna studie. 

 

4.1 Forskningsansats 

Inspirationen till detta arbete kommer till viss del från en jämförande design, som också kan 

benämnas som en komparativ design (Bryman, 2011).  Denna design använder ofta samma 

undersökningsmetod på två eller fler fall, vilket i vår studie syftar till två fall, nämligen 

årskurs 5 och årskurs 8. Vi kan dra paralleller till en jämförande design eftersom samma enkät 

har använts i både årskurs 5 och årskurs 8, just för att kunna göra en likvärdig jämförelse. 

Dessutom har inspirationen till studien till viss del hämtats från en tvärsnittsstudie (Bryman, 

2011) för att en kvantitativ analys lämpligast besvarar vårt syfte och detta genomfördes med 

en enkätundersökning för att nå ut till många respondenter. Vi ville också hitta olika 

sambandsmönster i analysen, vilket är vanligt i en tvärsnittsstudie (Bryman, 2011).  

 

4.2 Urval 

Datainsamlingen inhämtades från elva klasser i fem skolor, för att få en så stor spridning av 

resultatet som möjligt, med hänsyn till den tid vi hade till förfogande. Den ojämna 

fördelningen av klasser i årskurserna skapades genom att det var fem klasser från årskurs 5 

och sex klasser från årskurs 8 som tackade ja till att delta i undersökningen. Vi valde 

kommunala skolor bland de som har en hel enhet på samma skolområde, med andra ord F-9 

skolor, eftersom både årskurs 5 och årskurs 8 fanns på samma skolområde. Det deltog 44 

elever från årskurs 5 av 108 elever som var tillfrågade och 61 elever från årskurs 8 deltog av 

148 elever som var tillfrågade. Vi fick ett bortfall på 59 procent i årskurs 5 och 59 procent 

från årskurs 8.  

 

4.3 Undersökningsmetod 

Vi valde att undersöka elevers subtraktionsmetoder genom en enkätundersökning, för att nå ut 

till många respondenter under kort tid, vilket enligt Björkdahl Ordell (2007) uppnås vid 
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användning av enkäter. Vi ville nå ut till många respondenter för att få en bredare uppfattning 

om hur användandet av subtraktionsmetod ser ut i årskurs 5 respektive 8. 

 

4.3.1 Enkätens konstruktion  

Vår enkät bestod av subtraktionsuppgifter av olika karaktär, där eleverna fick möjlighet att 

visa upp sina subtraktionsmetoder. Våra enkätuppgifter konstruerades utifrån Selters (2001) 

tabell över möjliga subtraktionsmetoder som kan förekomma vid subtraktionsuppgifterna. 

Eleverna kommer troligtvis inte att tillämpa alla uttänkta subtraktionsmetoder på 

enkätuppgifterna men det ska finnas en möjlighet till det (Selter, 2001). Enkätuppgifterna 

skapades också utifrån kända svårigheter som kan uppkomma vid tillämpningen av 

subtraktionsmetoderna för att kunna identifiera hur många elever som uppvisade samma 

svårigheter. Däremot uteslöts textuppgifter och det innebär uppgifter där man läser sig till vad 

som ska beräknas. Motiveringen till detta val är att det kan finnas elever med läs-och 

skrivsvårigheter och det är meningen att undersöka elevernas användning av 

subtraktionsmetoder och inte deras läsförmåga.  

 

4.3.2 Pilotstudien 

Vi genomförde först en pilotstudie i årskurs 5 på en skola, det var totalt 20 elever som deltog. 

Valet av årskurs 5 gjordes för att undersöka hur dessa elever tolkade enkäten, eftersom det var 

den lägsta årskursen som undersöks i vår studie. Ejlertsson (2014) tar nämligen upp att man 

ska tillämpa pilotstudien på en liknande grupp som ska undersökas i studien. Pilotstudien har 

genomförts med syftet att se om enkäten behövde revideras eller förtydligas eftersom studiens 

resultat avgörs av enkätens innehåll och utformning. Den genomfördes också för att 

undersöka om någon enkätfråga kunde missuppfattas (Bryman, 2011; Ejlertsson, 2014). Vi 

utförde pilotstudien en gång, vilket var vad tiden tillät. Pilotstudieenkäten bestod av åtta 

uppgifter, varav två innehöll samma subtraktion där eleverna fick möjlighet att använda olika 

subtraktionsmetoder. Eleverna fick inte tillräckligt med utrymme för att uppvisa hur många 

subtraktionsmetoder de har i sin verktygslåda i pilotstudieenkäten, vilket medförde att enkäten 

förbättrades genom att skapa fler möjligheter att redovisa fler subtraktionsmetoder i samma 

subtraktionsuppgift. 

 

4.3.3 Förfrågan om samtycke  

Vi besökte de åtta klasserna som skulle delta i undersökningen en gång innan genomförandet 

av enkäten utfördes, för att dela ut en blankett om samtycke (se bilaga 2) och informera om 
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undersökningen. Tre klasser hade vi inte möjlighet att besöka, vilket ledde till att lärarna för 

de berörda klasserna delade ut blanketten och informerade om undersökningen. Blanketten 

innehöll information till föräldrarna om vilka vi var och undersökningens syfte. Föräldrarna 

skulle fylla i och skriva under blanketten om de godkände att deras barn skulle delta i 

undersökningen. Detta gjordes för att uppfylla samtyckeskravet som innebär att du måste ha 

deltagarens samtycke och eftersom eleverna är minderåriga behövdes föräldrars godkännande 

(Vetenskapsrådet, u.å.). Vi berättade för eleverna att deltagandet i undersökningen var 

frivillig, även om deras föräldrar hade godkänt deras medverkan (Vetenskapsrådet, u.å.). Vi 

påpekade vidare att de kommer att vara helt anonyma i studien och att deras enkät inte 

kommer att användas i något annat syfte, vilket stämmer överrens med nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, u.å.). 

 

4.3.4 Genomförandet av undersökningen 

Genomförandet av enkätundersökningen började med att vi träffade läraren innan lektionens 

start, eftersom vi behövde granska blanketterna om samtyckesförfrågan. Lärarna hade 

föreberett och samlat in blanketterna samt sammanställt vilka elever som skulle delta 

respektive inte delta. Vi diskuterade också med läraren om vad de eleverna som inte deltog 

skulle göra under enkättillfället. Vid lektionsstart började vi med att presentera oss själva för 

eleverna och återigen informera om undersökningens syfte samt svara på elevernas eventuella 

funderingar. Vi betonade för eleverna att de skulle ta det lugnt, inte stressa, läsa uppgifterna 

noga och att de skulle vara så tydliga som möjligt med att visa hur de tänker när de beräknade 

en uppgift. Vi informerade också att eleverna skulle vända på enkäten när de var klara och 

påbörja sitt arbete som läraren hade tilldelat dem, eftersom vi ville undvika spring i 

klassrummet. Enkäten tog allt ifrån sex minuter till 25 minuter att utföra för eleverna. 

 

Vi bestämde också på förhand att läsa uppgifterna för de elever som inte uppfattade 

enkätfrågorna, eftersom det kunde förekomma elever med läs- och skrivsvårigheter i 

klasserna. Vi genomförandet av enkätundersökningen behövde vi inte läsa uppgifterna för 

någon respondent. 

 

4.4 Analys 

Analysen har fokuserat på vilka subtraktionsmetoder som förekom i varje årskurs, vilket 

gjordes kvantitativt utifrån indelning i kategorier för att kunna identifiera 



Examensarbete 2 – Pauline Eggimann och Natalija Krivokuca 

13 

 

subtraktionsmetoderna som förekom i datainsamlingen. Kategorierna var förutbestämda 

utifrån vad tidigare forskning fastslagit (se avsnitt 2), men fler kategorier tillkom utefter vad 

datainsamlingen uppvisade. De nya kategorierna tillkom genom att vi inte kunde kategorisera 

elevernas metoder till någon av de befintliga kategorierna, och de nya kategorierna skapade vi 

utifrån våra erfarenheter samt kompetens inom matematik. Analysen fokuserade också på hur 

många subtraktionsmetoder varje elev använde och uppvisade, vilket gjordes genom att räkna 

ut hur många metoder varje elev uppvisade. Vi räknade med subtraktionsmetoder som 

användes även om eleverna angav fel svar. Analysen har också behandlat vilka svårigheter 

som uppstod vid tillämpning av respektive subtraktionsmetod och hur många elever som 

uppvisade samma svårigheter. Vi granskade och tolkade elevernas enkäter för att undersöka 

vad eleverna uppvisade för sorts svårigheter, vilket mynnade ut i att analysen av dessa två 

frågeställningar granskades både kvalitativt och kvantitativt. Vi använde en innehållsanalys 

som Ejlertsson (2014) beskriver, vilket innebär att man försöker finna olika teman i svaren, 

alltså svårigheterna med respektive metod. De svårigheter som upptäcktes i elevernas enkäter 

baserades på vad tidigare forskning anvisat.  

 

Presentationen av studiens resultat redovisas kvantitativt med figurer eftersom vi eftersträvade 

en tydlig helhetssyn över skillnaderna och likheterna årskurserna emellan, för att kunna skapa 

en jämförelse.  

 

4.5 Validitet och reliabilitet 

Vi anser att vår undersökning har en hög validitet, vilket enligt Bryman (2011) innebär att 

man mäter det man avser att mäta. I enkäten är det tydliga subtraktionsuppgifter och 

respondenterna har inte utrymme för fri tolkning. Respondenterna får i enkäten möjlighet att 

uppvisa olika subtraktionsmetoder, vari svårigheter ofta kan uppstå. Undersökningen anser vi 

också ha en hög reliabilitet i avseende att enkätfrågorna endast kan tolkas på ett sätt och att 

respondenterna kan visa upp sina olika subtraktionsmetoder. Generaliserbarheten i studien 

avser endast det urval som har blivit undersökt, vilket medför att reproducerbarheten är låg. 

Konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, u.å.) gör det svårt för studien att reproduceras 

eftersom eleverna, skolorna och kommunerna inte nämns vid namn. Därför kommer kanske 

inte resultatet, vid en upprepning av studien, att bli likvärdigt eftersom respondenterna har 

olika stora verktygslådor och beroende på att undervisningskulturerna är olika i olika skolor. 

Vi menar att vilka subtraktionsmetoder som eleverna ska lära sig inte framkommer genom 
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styrdokumenten, vilket leder till att subtraktionsundervisningen ser olika ut i landet.  

 

Motiveringen till att läsa uppgifterna  för respondenter som efterfrågade det gjordes för att 

eftersträva en så god validitet som möjligt, vilket i vårt arbete innebar att det inte var 

läsförståelseförmåga som avseddes att mätas utan deras förmåga att utföra subtraktioner. 

Pilotstudien är också något som höjer studiens validitet, eftersom vi provade ifall enkäten 

mätte det vi avsåg att mäta och om det fanns risk att missuppfatta någon uppgift. 

 

4.6 Forskningsetiska aspekter 

Vi har utgått ifrån de fyra etiska kraven som Vetenskapsrådet (u.å.) har tagit fram. 

Informationskravet (Vetenskapsrådet, u.å.) har vi uppnått genom att informera alla delaktiga 

om vilka rättigheter de har, exempelvis att det är frivilligt att delta samt att avsluta sin 

medverkan när de vill. Samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, u.å.) har vi uppnått genom att 

skicka ut information till rektorer om vad vi har tänkt undersöka. Vi har även skickat ut 

blanketter om samtycke till elevernas vårdnadshavare för att godkänna deras delaktighet i 

både pilotstudien och i den egentliga undersökningen. Eleverna har valfrihet om sitt 

deltagande i undersökningen även om föräldrarna har godkänt att eleverna får delta i 

undersökningen. Under enkätundersökningen har eleverna valfrihet att avsluta enkäten när de 

vill utan att de blir påtvingade att fortsätta. Konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, u.å) 

följer vi genom att inte namnge kommunen, skolan, eleverna och orten i arbetet. Dessutom 

förvaras samtyckesblanketten av oss tills arbetet är godkänt, därefter förstörs blanketterna. 

Nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, u.å) följer vi genom att enkäterna som eleverna fyller i inte 

kommer att användas i andra syften. 
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5. Resultat 

I detta kapitel kommer resultatet av undersökningen att presenteras. I första avsnittet 

presenteras de subtraktionsmetoder som förekom i respektive årskurs och i andra avsnittet 

presenteras hur många olika subtraktionsmetoder varje elev använde. I den tredje och sista 

delen presenteras de svårigheter som uppstod vid tillämpningen av subtraktionsmetoderna.  

 

5.1 Subtraktionsmetoder som förekom  

I årskurs 5 fanns det en tydlig trend att använda lånemetoden. Det var 43 av 44 elever som 

använde denna metod. Efter lånemetoden använde eleverna övriga subtraktionsmetoder men 

ingen av dessa kunde dock konkurera med lånemetoden. 

 

Figur 1: Metoder som förekom i årskurs 5. En elev kan ha uppvisat en eller flera metoder.  

 

I årskurs 8 fanns det också en tydlig trend att använda lånemetoden, men dessutom fanns det 

också en markant trend att använda lägga-till-metoden. I årskurs 5 var det bara en elev som 

använde lägga-till-metoden medan det var 31 elever i årskurs 8 som använde metoden.  I 

årskurs 8 fanns det också en tydligare trend att eleverna skrev att de räknade i huvudet. I 

årskurs 8 blandade även två elever in ekvationer för att lösa uppgifterna vilket inte förekom i 

årskurs 5. 
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Figur 2: Metoder som förekom i årskurs 8. En elev kan ha uppvisat en eller flera metoder. 

 

Det tillkom även sex nya kategorier i årskurs 5 som vi inte hade med från början. Dessa var 

lånemetoden liggandes, blandningsmetod, huvudräkning, räkna bakåt, avrundning och 

pengar-metod. I årskurs 8 tillkom sju nya kategorier, dessa var lånemetoden liggandes, 

blandningsmetod, huvudräkning, räkna bakåt, avrundning, ekvation och ta bort lika. 

Lånemetoden liggandes innebär att eleverna utför lånemetoden fast ställer inte upp talen i en 

uppställning, däremot sker växlingen precis likadant. Blandningsmetod innebär att eleverna 

blandar metoderna subtrahera varje position med subtrahera talet i delar. Kategorin 

huvudräkning har vi klassificerat efter de elever som uttryckte att de har räknat i huvudet, 

eftersom vi inte kan urskilja vilken metod de har använt. Räkna bakåt är när eleverna börjar 

på minuenden och hoppar ner till subtrahenden i olika steg och lägger sedan ihop stegen. 

Räkna bakåt kan exemplifieras med uppgiften: 674 − 328, uträkningen skulle se ut på 

följande sätt: 674 ner till 600 är 74 steg; 600 ner till 400 är 200 steg; 400 ner till 328 är 72 

steg; sedan läggs stegen ihop 74 + 200 + 72 = 346. Avrundning är när eleverna avrundar 

talen för att lättare kunna räkna ut uppgiften. Ta bort lika är när eleverna tar bort lika mycket 

från båda talen för att få en lättare subtraktion. Denna metod påminner om lika tillägg fast är 



Examensarbete 2 – Pauline Eggimann och Natalija Krivokuca 

17 

 

tvärtom. Ta bort lika användes också med hjälp av en pengar-metod, genom att eleven ritade 

upp pengar och sedan kvitterade lika mycket på båda talen.   

 

5.2 Antal subtraktionsmetoder som varje elev använde  

I årskurs 5 visade de flesta elever bara en subtraktionsmetod och det var oftast lånemetoden. 

Det var inga elever som visade fler än tre subtraktionsmetoder i årskurs 5. I årskurs 8 fanns 

det några elever som visade fyra olika subtraktionsmetoder. Vi har räknat antal 

subtraktionsmetoder eleverna i årskurs 5 och årskurs 8 visade även om svaret inte var korrekt. 

 

 

 

Figur 3 och 4: Fördelningen av subtraktionsmetoder som varje elev använde i respektive årskurs, även om 

metoden inte tillämpades korrekt. 
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5.3 Svårigheter som uppstod vid tillämpning av subtraktionsmetoderna  

I detta avsnitt kommer vi att gå in närmare på vilka svårigheter som uppstod vid 

tillämpningen av subtraktionsmetoderna. Vi presentera endast de subtraktionsmetoder som det 

uppkom svårigheter med, för att se vilka subtraktionsmetoder som förekom i årkurserna 5 och 

årskurs 8 (se avsnitt 5.1). Metoderna lånemetoden liggandes, tomma tallinjen, lägg till, lika 

tillägg och pengar-metoden förekom det inga svårigheter med, vilket kan bero på att det var få 

elever som använde dessa metoder. 

 

5.3.1 Lånemetoden 

I årskurs 5 använde 43 av 44 elever lånemetoden, varav 20 elever uppvisade svårigheter vid 

tillämpningen. Däremot använde 56 av 61 elever i årskurs 8 lånemetoden, varav 27 elever 

uppvisade svårigheter.  

 

  

Figur 5 och 6: Elever som uppvisade svårigheter vid tillämpningen av lånemetoden, i respektive årskurs. 
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Figurerna 5 och sex visar tydligt att procentuellt är det ungefär lika många elever i respektive 

årskurs som uppvisade svårigheter vid tillämpningen av lånemetoden. Eleverna som 

uppvisade svårigheter kunde uppvisa fler än en svårighet. Växlingsfel var den svårighet som 

flest elever uppvisade. I årskurs 5 var det 13 av 43 elever som uppvisade denna svårighet och 

i årskurs 8 var det 17 av 56 elever. Andelen elever i årskurs 5 respektive årskurs 8 som 

uppvisade växlingsfel var 30 procent, alltså var det lika stor andel i båda årskurserna som 

uppvisade svårigheten. Växling över noll var det sju elever av 43 från årskurs 5 och nio elever 

av 56 från årskurs 8 som uppvisade. Andelen elever i årskurs 5 respektive årskurs 8 som 

uppvisade svårigheten växling över noll var 16 procent, alltså är det lika stor andel i båda 

årskurserna som uppvisade svårigheten. Räknefel uppvisade några elever, med det menar vi 

när eleverna utförde en subtraktion med lånemetoden men räknade fel, exempelvis 12 - 9 = 4. 

Andelen elever i årskurs 5 som uppvisade räknefel var 16 procent och andel elever som 

uppvisade svårigheten i årskurs 8 var 21 procent, alltså är det fler elever i årskurs 8 som 

uppvisade räknefel. Kategorin slarvfel innebar att eleverna exempelvis skrev fel uppgift, skrev 

fel siffra i beräkningen eller att de räknade ett annat räknesätt istället för subtraktion.  

 

 

 

Figur 7: Svårigheter som uppkom vid tillämpning av lånemetoden i årskurs 5. Observera att en elev kan ha 

uppvisat fler än en svårighet. Det var 43 elever som använde metoden, varav 20 elever uppvisade svårigheter. 
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Figur 8: Svårigheter som uppkom vid tillämpning av lånemetoden i årskurs 8. Observera att en elev kan ha 

uppvisat fler än en svårighet. Det var 56 elever som använde metoden, varav 27 elever uppvisade svårigheter. 

 

5.3.2 Lägga-till-metoden 

Denna metod användes av en elev i årskurs 5, utan att uppvisa några svårigheter. I årskurs 8 

användes den mer frekvent av 31 elever, varav en elev uppvisade en inkorrekt uträkning. 

Däremot går det inte att urskilja vilken svårighet eleven uppvisar, utan det går bara att utläsa 

att det har blivit ett fel i beräkningen. Jämför man figur 6 med figur 9 kan man utläsa att 

lägga-till-metoden resulterade i färre svårigheter vid tillämpningen än lånemetoden hos 

eleverna i årskurs 8. Alltså hade lägga-till-metoden fler elever som uppvisade en korrekt 

uträkning, nämligen 97 procent i jämförelse med lånemetodens 52 procent. Detta är något vi 

återkommer till i resultatdiskussionen.  
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Figur 9: Elever som uppvisade svårigheter vid tillämpningen av lägga-till-metoden, i årskurs 8. 

 

5.3.3 Subtrahera varje position  

Denna metod användes av fyra elever i årskurs 5, varav samtliga uppvisade en eller flera 

svårigheter. Alla fyra eleverna uppvisade svårigheten störstförstfel, en elev uppvisade också 

räknefel, en annan elev uppvisade också positionsfel och en annan elev blandade ihop 

addition med subtraktion. I årskurs 8 använde två elever denna metod, varav båda två 

uppvisade en eller flera svårigheter. Båda eleverna uppvisade störstförstfel och en elev 

uppvisade också positionsfel och räknefel. Alltså var det sammanlagt sex elever som använde 

denna metod i årskurs 5 och årskurs 8, varav samtliga elever uppvisade svårigheter vid 

tillämpningen av den. 

 

5.3.4 Övriga subtraktionsmetoder  

I årskurs 5 var det två elever som använde metoden räkna bakåt, varav en elev uppvisade 

räknefel. I årskurs 8 var det fem elever som använde metoden räkna bakåt, varav en elev 

uppvisade positionsfel och räknefel. Metoden subtrahera talet i delar använde tre elever i 

årskurs 5, utan att uppvisa svårigheter. I årskurs 8 var det åtta elever som använde denna 

metod, varav en elev uppvisade räknefel. Avrundning använde sig tre elever av i årskurs 5, 

varvid inga svårigheter uppstod. I årskurs 8 använde fyra elever denna metod, varav en 

uppvisade räknefel. Metoden ta bort lika användes av sju elever i årskurs 8, varvid en elev 

uppvisade positionsfel. Två elever i årskurs 8 använde ekvation som lösning, men båda 

uppvisade räknefel. 
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5.4 Resultatsammanfattning 

Vårt resultat visade att lånemetoden förekom mest frekvent i årskurs 5, varav 43 elever av 44 

använde denna metod. De övriga subtraktionsmetoderna förekom ungefär lika sällan hos 

eleverna, vilket ledde till att de flesta elever i årskurs 5, nämligen 55 procent, endast använde 

en subtraktionsmetod, varav nio procent av eleverna kunde använda tre subtraktionsmetoder. 

Resultatet i årskurs 5 visade att de flesta svårigheter som uppkom var vid tillämpning av 

lånemetoden, varvid de vanligaste svårigheterna var växlingsfel, räknefel och växling över 

noll. En övrig subtraktionsmetod som hade låg framgångsrikhet var subtrahera varje position. 

Det var fyra elever som använde subtraktionsmetoden i årskurs 5, varav alla elever uppvisade 

svårigheter vid tillämpning av den. Angående resterande subtraktionsmetoder förekom det 

enstaka svårigheter vid tillämpningen av metoderna, eftersom det inte var många elever som 

använde dessa metoder. 

 

I årskurs 8 var det en tydlig tendens till att lånemetoden dominerade, dessutom fanns det även 

en tendens till att använda lägga-till-metoden. Blandningsmetod och huvudräkning var också 

vanligt förekommande hos eleverna i årskurs 8. Det var en större andel i årskurs 8 som kunde 

uppvisa fler än två metoder, dock använde 23 procent av eleverna endast en 

subtraktionsmetod.  De vanligaste svårigheterna som uppkom vid tillämpningen av 

lånemetoden var växlingsfel, räknefel och växling över noll. Lägga-till-metoden användes av 

31 elever, varav en elev uppvisade svårigheter. Metoden subtrahera varje position användes 

av två elever, varav båda uppvisade svårigheter. Angående resten av subtraktionsmetoderna 

som förekom uppstod enstaka svårigheter vid tillämpningen, eftersom de inte användes av 

många elever. 

 

Resultatet visar tydligt att i årskurs 5 används färre metoder än i årkurs 8. Dessutom visar 

resultatet att lånemetoden bidrar till svårigheter i både årskurs 5 och årskurs 8, eftersom 

ungefär hälften av eleverna uppvisade svårigheter med metoden. Subtrahera varje position 

användes av sex elever från årskurs 5 och årskurs 8, varav samtliga uppvisade svårigheter. 

Resultatet visar också att i årskurs 8 var det färre elever som uppvisade svårigheter med 

lägga-till-metoden än med lånemetoden.  
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6. Diskussion 

I detta kapitel diskuterar vi först vår metod och hur den kan ha påverkat undersökningens 

resultat i positiv eller negativ riktning. Kapitelet avslutas med en diskussion kring 

undersökningens resultat. 

 

6.1 Metoddiskussion 

Vi har gjort en kvantitativ studie genom en enkätundersökning om elevers 

subtraktionsmetoder. I detta avsnitt diskuterar vi urvalet, bortfallet, tillvägagångssättet och 

undersökningsmetoden för att påvisa reliabiliteten och validiteten i arbetet. 

 

6.1.1 Urval och bortfall  

Urvalet i undersökningen som utfördes bestod av F-9 skolor och årskurs 5 samt årskurs 8. 

Resultatet hade kunnat se annorlunda ut om ett annat urval hade gjorts, som exempelvis 

endast heterogena klasser eller endast homogena klasser. Vi valde dock att inte ha andra 

urvalskriterier eftersom man riskerar att få ett målstyrt urval, något som Bryman (2011) tar 

upp. Vi tror att fler deltagande respondenter hade tillfört att resultatet hade sett annorlunda ut, 

eftersom vi hade fått en större mångfald bland eleverna. Det innebär att vi hade fått fler elever 

med annan språklig bakgrund, fler elever i matematiksvårigheter, fler elever som inte tycker 

om matematik och fler elever som är högpresterande i matematik med i undersökningen. Vi 

tror att många elever som tyckte att matematik var jobbigt och svårt valde att inte delta, vilket 

medför att vi spekulerar kring ifall den elevgruppen inte är representerad i vår undersökning. 

Resultatet hade förmodligen också påverkats om skolorna hade haft en större geografisk 

spridning eftersom matematikundervisningen varierar i landet, eftersom styrdokumenten inte 

benämner vilka subtraktionsmetoder eleverna bör lära sig. Vi tror att detta leder till att 

subtraktionsundervisningen i landet ser olika ut och att det varierar mycket kring vilka 

subtraktionsmetoder som behandlas i undervisningen, även om Skollagen (SFS, 2010:800) 

benämner att undervisningen ska vara likvärdig i hela landet. 

 

Vi hade svårt att få gensvar från skolor som ville delta, av den orsaken att lärare inte hade tid 

att upplåta för enkätundersökningen. I årskurs 5 var bortfallet 59 procent och i årskurs 8 var 

bortfallet också 59 procent. Det höga bortfallet kan ha berott på att eleverna i de berörda 

klasserna var upptagna med andra skoluppgifter såsom prov, inlämningar och redovisningar 

och därför inte ville delta, vilket även lärarna på skolorna påpekade för oss. Detta tror vi har 
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sin grund i att datainsamlingen till studien utfördes i april och maj, då lärare och elever ofta är 

under stress, då det är i slutet av läsåret. Ytterligare anledningar till det höga bortfallet var att 

respondenterna var frånvarande vid enkätundersökningstillfället, att föräldrarna inte beviljade 

sina barns medverkan i studien och att blanketterna om samtycke inte lämnades in i tid. 

Föräldrarna visade sitt godkännande och att de tagit del av informationen kring 

undersökningen genom att skriva under blanketten. De elever som inte hade överlämnat 

blanketterna fick inte delta i undersökningen då föräldrarnas godkännande begärdes, eftersom 

respondenterna är minderåriga. Det var få elever som valde att inte delta i undersökningen 

även om deras föräldrar hade godkänt deras medverkan, vilket kunde bero på att det inte var 

många deltagare från varje klass. Däremot upplevde vi inte en dominoeffekt hos eleverna, 

vilket innebär att deltar inte en elev i klassen medför det att fler elever inte vill delta. 

 

Trots det höga bortfallet i vår undersökning tycker vi att resultatet i undersökningen är 

användbart. Undersökningen är dock inte generaliserbar till alla elever i årskurs 5 och årskurs 

8 i landet men däremot tycker vi att verksamma lärare har användning av vår undersökning. 

Motiveringen till detta är att vi tycker att undersökningen skapar en överblick kring 

användandet av subtraktionsmetoder i vår utvalda elevgrupp, vilket kan medföra att 

subtraktionsundervisningen kan uppmärkas mer. Vi tror också att verksamma lärare kan ha en 

fördel genom att utföra vår enkätundersökning i sina egna klasser, eftersom det skapar en 

möjlighet till att identifiera deras elevers användning av subtraktionsmetoder. Lärarna kan 

också ta del av olika subtraktionsmetoder och svårigheter inom dessa, för att stötta sina elever 

i matematikundervisningen.  

 

6.1.2 Undersökningsmetod  

Vi var närvarande vid enkätundersökningen vilket är en fördel enligt Björkdal Ordell (2007)  

och Ejlertsson (2014) eftersom det kan minska bortfallet samt att man kan se till att de 

forskningsetiska aspekterna uppfylls, exempelvis samtyckeskravet. Validiteten såväl som 

reliabiliteten i undersökningen höjs också av vår närvaro vid enkätundersökningen eftersom vi 

kan försäkra oss om att läraren inte hjälpte eller påverkade respondenterna. Reliabiliteten höjs 

också av ett större statistiskt urval (Bryman, 2011), vilket vi har försökt att eftersträva genom 

att tillfråga så många respondenter som tiden tillät, men också tillfråga respondenter från fem 

olika skolor för att höja reliabiliteten ytterligare. Vi anser att vår reliabilitet är på en godtagbar 

nivå med tanke på tidsramen vi har haft. 
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Enkätens utformning och innehåll påverkar undersökningens resultat och en pilotstudie 

genomfördes för att höja enkätens validitet. En styrka med enkäten, enligt vår uppfattning, var 

att det var rena och tydliga subtraktionsuppgifter, vilket styrks av att eleverna förstod direkt 

vad de skulle göra. Vi behövde inte läsa eller förklara enkätfrågorna för någon av 

respondenterna. Enkäten konstruerades på så sätt att den skulle vara luftig, strukturerad och 

att det fanns gott om utrymme för elever att svara på enkätfrågorna (Ejlertsson, 2014; 

Bryman, 2011).  Respondenterna hade dock frågor som uppstod under enkätundersökningen, 

bland annat behövde de bekräftelse på om de kunde skriva och förklara på ett specifikt sätt. 

Dessa frågor anser vi alltid kommer att uppstå, eftersom det är elever med i forskningen och 

enkäten har svårt att ge den bekräftelse som eleverna behöver, därför valde vi att svara på 

sådana frågor vid enkättillfället. Ytterligare en styrka med enkäten är att eleverna fick samma 

subtraktionsuppgifter, där de fick redovisa hur de löser dessa på flera olika sätt, vilket 

mynnade ut i att de fick stiga ur sin ”bekvämlighetszon”. Vi ansåg att om det hade funnits 

olika uppgifter på enkäten så hade eleverna troligtvis bara visat upp den subtraktionsmetod 

som de föredrog, vilket hade medfört att svårigheter förmodligen inte hade identifierats. En 

svaghet med enkäten var att respondenterna inte alltid tydliggjorde sina subtraktionsmetoder 

och därför uppkom det svårigheter vid identifieringen av subtraktionsmetoderna. Detta hade 

kunnat undvikas vid en intervju, där det finns möjlighet att ställa frågor direkt till 

respondenten.  Intervjuer kunde också medföra att en djupare förståelse för elevers svårigheter 

inom en subtraktionsmetod hade skapats. Vi hade därigenom kunnat kartlägga elevens 

svårigheter på en helt annan nivå, vilket gör att frågeställningarna 3 och 4 hade besvarats på 

ett utförligare sätt. 

 

Vi valde att inte ha med textuppgifter i enkäten eftersom syftet inte var att mäta 

respondenternas läsförståelseförmåga, utan syftet var att komma åt deras subtraktionsmetoder 

och svårigheterna med dem. Myndigheten för skolutveckling (2008) påpekar att textuppgifter 

gör det nödvändigt att läsa med största noggrannhet och att det är viktigt att inte missa viktiga 

ord och uttryck. Det kan också vara så att vissa ord misstolkas av eleverna, vilket leder 

eleverna in på fel spår. Myndigheten för skolutveckling (2008) menar vidare att läsningen av 

matematikuppgifter blir tidsödande för många elever med svenska som andraspråk men även 

för elever med svenska som förstaspråk. Textuppgifter har också en kontext som erbjuder 

eleverna att hitta andra möjligheter till lösningsstrategier än subtraktion (Myndigheten för 

skolutveckling, 2008). Textuppgifter skulle alltså inte svarat på vårt syfte om eleverna väljer 

andra lösningsstrategier, vilket återigen leder till att vi faktiskt mätte det vi ville mäta. En 
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annan faktor som styrker vårt val att inte ta med textuppgifter tar McIntosh (2008) upp, 

nämligen att eleverna kan ha svårigheter med att översätta kontexten till ett matematiskt 

uttryck. 

 

6.1.3 Genomförandet av enkätundersökningen  

Under genomförandet av enkäten fick eleverna sitta tillsammans i klassrummet och detta 

kunde medföra att vissa elever blev stressade av situationen. De kunde förknippa 

enkätundersökningen med en provsituation, vilket kunde medföra prestationsångest hos vissa 

elever. Reliabiliteten kan dock aldrig vara hundraprocentig eftersom eleverna är olika och det 

finns många faktorer som kan påverka resultatet, enligt Bryman (2011). Några av dessa 

faktorer är tiden på dygnet, veckodag, respondenternas humör, motivation, intresse samt 

stressnivå vid enkätundersökningen. Det kan också vara saker som naturliga ljud som kan ha 

påverkat respondenternas koncentration exempelvis stolar som låter, någon som hostar, 

bänkar som flyttar på sig och saker som ramlar i golvet. Vi ville undvika en rörig 

klassrumsmiljö med mycket spring och framför allt att respondenterna skulle påverkas av 

varandra och därför ville vi inte att de skulle gå fram och lämna enkäten till oss. Orsaken till 

detta var att de andra respondenterna kunde bli stressade av en rörig klassrumsmiljö och 

därför fick respondenterna vända enkäten upp och ner och börja arbeta med det som deras 

lärare hade tilldelat dem. Vi ville uppnå detta men det var inte alltid möjligt, eftersom 

respondenterna inte alltid kom ihåg instruktionerna eller därför att respondenterna befann sig i 

ett annat rum vid arbetet med enkäten och för att de skulle återvända till sitt klassrum när de 

var färdiga. De övriga eleverna som inte deltog kunde även bidra till sämre arbetsro för 

respondenterna, genom att de pratade eller sprang runt under tiden. 

 

6.1.4 Analysen 

Analysen utfördes kvantitativt, vilket kan ha påverkat undersökningens reliabilitet, eftersom 

vi inte har analyserat enkäterna på djupet. Vi har därför inte fått någon större förståelse av 

varje individs tankegångar utan presenterar de svårigheter som eleverna uppvisade en gång 

även ifall svårigheten upprepades flera gånger i enkäten. Det var svårt att veta om eleverna 

besitter en djupare förståelse av subtraktionsmetoderna och ifall svårigheten de uppvisade 

berodde på slarvfel eller bristande förståelse. Analysen och resultatet har påverkats av vår 

tolkning av elevernas enkäter och indelningen i olika kategorier, eftersom vi har tolkat dem 

utifrån vårt bakgrundskapitel och vår egen kompetens samt erfarenheter från 

matematikutbildningen på högskolan.  
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6.2 Resultatdiskussion 

Resultatet visade att lånemetoden förkom oftast bland eleverna i årskurs 5 och årskurs 8 och 

medförde att flest svårigheter uppkom vid tillämpningen av den metoden. Lånemetoden är 

den uppställningsmetod som är vanligast i Sverige men det finns andra exempel på 

uppställningsmetoder, vilket nämns av Löwing (2008) samt Löwing och Kilborn (2003). De 

andra subtraktionsmetoderna som behandlas i arbetet kommer att gå under samlingsnamnet 

”övriga subtraktionsmetoder”. I detta avsnitt förs en diskussion kring uppställningsmetoder 

och övriga subtraktionsmetoder samt deras för- och nackdelar, utifrån vårt resultat.  

 

6.2.1 Subtraktionsmetoder som förekom  

Resultatet visade att lånemetoden var den metod som förekom hos flest elever i både årskurs 5 

och årskurs 8. Det var 43 av 44 elever som använde den i årskurs 5 och 56 av 61 elever 

använde den i årskurs 8 (se figurerna 1 och 2). Det var alltså en elev i årskurs 5 och fem 

elever i årskurs 8 som inte använde lånemetoden. Vi tror att en anledning till att lånemetoden 

förekom mest är att lånemetoden troligtvis är den metod eleverna lärt sig för att utföra 

subtraktioner inom ett större talområde. Eleverna har också eventuellt fått höra att 

lånemetoden är det enda sättet att beräkna subtraktionsuppgifter på, precis som Huinker et al. 

(2003) konstaterar att hennes elever har fått höra av sina föräldrar och andra personer i sin 

omgivning. Ytterligare en anledning till att lånemetoden förekom så ofta kan vara att eleverna 

använde den metod de var bekvämast med och att de elever som använde en metod, kände 

endast till lånemetoden i vårt resultat.  

 

Lånemetoden förekom hos flest elever och svårigheter uppkom oftast vid tillämpningarna av 

den metoden, vilket leder till funderingar kring om lånemetoden är en hållbar eller icke 

hållbar metod. Vår åsikt är att lånemetoden inte skapar en djupare förståelse för taluppfattning 

och förståelse för positionssystemet för elever i yngre åldrar, vilket styrks av Kamiis och 

Dominicks (1997) uppfattningar. De menar också att uppställningsmetoderna är skadliga för 

elevers utveckling av taluppfattning eftersom de inte får en djupare förståelse för 

positionernas värden i talen. Eleverna tvingas att ge upp sitt eget tänkande för att anpassa sig 

till en uppställningsmetod (Kamii och Dominick, 1997). Vidare påpekar Huinker et al. (2003) 

att lånemetoden inte fungerar som en naturlig metod för eleverna. Löwing och Kilborn (2002) 

anser också att stegen i lånemetoden inte överensstämmer med hur eleverna skulle räkna i 

verkliga livet, vilket kan leda till att eleverna inte förstår stegen eller att de hittar på egna steg 
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i metoden, varpå svårigheter uppstår. Kamii och Dominick (1997) påpekar att elevernas 

naturliga sätt att resonera kring siffror är från vänster till höger, men i uppställningsmetoder så 

tvingas eleverna att ge upp detta tänkande och göra tvärtemot samt behandla alla kolummer 

som ental, vilket leder till förvirring. 

 

Lägga-till-metoden förekom endast hos en elev i årskurs 5, däremot användes den av 31 

elever i årskurs 8 (se figurerna 1 och 2). McIntosh (2008) tar upp att om elever inte kan 

hantera sambandet mellan addition och subtraktion kan orsakerna till detta vara att de inte har 

upptäckt sambandet eller att de har upptäckt sambandet men inte kan omsätta det till en 

metod. Vi tror att detta kan vara en anledning till varför eleverna i årskurs 5 inte använde 

lägga-till-metoden. En annan anledning kan vara att eleverna i årskurs 8 har en längre 

skolgång bakom sig än eleverna i årskurs 5.  

 

Randolph och Sherman (2001) påpekar att övriga subtraktionsmetoder utöver de klassiska 

uppställningsmetoderna ger eleverna en djupare förståelse för matematik. De menar vidare att 

elever som använder övriga subtraktionsmetoder lyckas bättre än elever som använder 

uppställningsmetoderna och därigenom skapar en känsla av glädje och framgång vid 

subtraktion. Löwing och Kilborn (2002) menar dock att övriga subtraktionsmetoder ibland 

kan vara mer komplicerade och invecklade än uppställningsmetoderna. Löwing (2008) 

betonar att om eleverna repeterar uppställningsmetoderna och de övriga 

subtraktionsmetoderna utan att ha förståelse för dem, resulterar det i att eleverna endast 

kommer att öva på att göra samma fel igen utan att en djupare förståelse byggs upp. Löwing 

och Kilborn (2002) påpekar också att läraren inte kan förvänta sig att elever ska öva in en 

metod om de saknar viktiga förkunskaper för att kunna hantera metoden. 

 

Huinker et al. (2003) belyser att eleverna kommer till klassrummet och tror att 

uppställningsmetoder är det enda sättet att beräkna subtraktionsuppgifter på. Eleverna vågar 

därför inte släppa de regler och rutiner de har lärt sig för att prova andra metoder. Kamii och 

Dominick (1997) menar vidare att när eleverna tänker på sina egna sätt blir de mer självsäkra 

kring sin matematiska förmåga, vilket bidrar till att de ökar sin matematikska kompetens. 

Kamii och Dominick (1997) anser vidare att lärare är medvetna om att eleverna uppfinner 

sina egna metoder för att lösa problem, men lärare envisas ändå med att lära ut de klassiska 

uppställningsmetoderna. Kamii och Dominick (1997) påpekar också att det är tillfälle att sluta 

lära ut uppställningsmetoder för att istället låta eleverna uppfinna sina egna metoder, vilket 



Examensarbete 2 – Pauline Eggimann och Natalija Krivokuca 

29 

 

leder till att de gör mentala kopplingar som är nödvändiga för att utveckla en god 

taluppfattning.  

 

Elever ska få möjlighet till att skapa en verktygslåda full med subtraktionsmetoder och i 

denna skapandeprocess är läraren en viktig byggsten. Vi tycker att lärare ska låta elever få 

skapa, prova och experimentera sig fram till olika sätt att lösa subtraktion på, istället för att 

direkt undervisa om lånemetoden, och därigenom avgränsa elevers egna tankegångar (Kamii 

& Dominick, 1997). Vi menar alltså att läraren ska bedriva och leda en 

subtraktionsundervisning, men inom undervisningen ska det ges utrymme för eleverna att 

prova och experimentera själva. Det innebär att lärarens roll i klassrummet blir att låta sina 

elever vara självständiga men ändå behålla kontrollen och en stark lärarroll. Vi associerar 

detta till entreprenöriellt lärande som handlar om att eleverna ska få använda sin kreativitet 

och våga skapa själva. Genom att låta elever skapa själva kan de bygga upp sin taluppfattning 

och förståelse för positionssystemet, varpå de blir redo att ta till sig lånemetoden i senare 

skolår, vilket också Kamii och Dominick (1997) påpekar. Löwing och Kilborn (2002) menar 

att lärare ofta har fått hitta på egna förklaringar till varför man växlar en tia i lånemetoden 

samt försöker att omvandla detta till något konkret för eleverna i syfte att förklara hur 

lånemetoden är uppbyggd. Vidare menar de att lärare inte använder övriga 

subtraktionsmetoder eftersom lärare själva eller elevernas föräldrar inte känner till dem. Det 

är därför avgörande att lärare besitter de ämneskunskaper och den kompetens som behövs för 

att bedriva en väl fungerande matematikundervisning.  

 

6.2.2  Antal subtraktionsmetoder som varje elev använde   

I årskurs 5 använde 55 procent av eleverna en metod, 36 procent två metoder och nio procent 

tre metoder. I årskurs 8 använde 23 procent av eleverna en metod, 44 procent två metoder, 26 

procent tre metoder och sju procent fyra metoder. Vi kan tydligt utläsa att i årskurs 8 

användes det fler metoder än i årskurs 5, vilket vi ser som en naturlig utveckling och som 

svarar mot läroplanens skrivningar. Det är dock inte säkert att eleverna som använder en eller 

flera metoder behärskar dem korrekt, och vi har i resultatet även räknat med försök till 

tillämpning av en metod. Däremot blir vi oroliga av att 23 procent av eleverna i årskurs 8 

endast uppvisade en metod. Dessa elever har svårt att uppnå betyget A i matematik. I 

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011), står 

det följande för betyget A i årskurs 6 och årskurs 9: ”eleven kan välja och använda 

ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget 
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för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik […]med mycket 

gott resultat.” (Skolverket, 2011, s.69-71). Vi tror inte att eleverna kan uppnå detta med 

endast en metod i sin verktygslåda, vilket innebär att eleverna inte har möjlighet att välja och 

använda den effektivaste metoden till den givna uppgiften. Vi är dock medvetna om att 

eleverna i undersökningen eventuellt inte valde att använda och visa upp alla metoderna de 

känner till, utan vi kan endast bedöma det vi har sett. Resultatet kan ha påverkats av att 

eleverna inte hade erfarenhet av att lösa samma subtraktionsuppgift på flera sätt, vilket kunde 

leda till att eleverna blev låsta och inte kunde prestera. Eleverna kan också ha valt att använda 

den metod som de är bäst förtrogna med, trots att de har vetskap om fler metoder eller att de 

kan skapa fler metoder själva. Vi såg att många elever påbörjade en metod men suddade 

sedan ut beräkningen, antagligen för att de var osäkra på sin matematiska förmåga. 

 

6.2.3 Svårigheter som uppstod vid tillämpning av subtraktionsmetoderna   

De vanligaste svårigheterna som uppkom i årskurs 5 och årskurs 8 vid tillämpningen av 

lånemetoden var växlingsfel, växling över noll, räknefel, störstförstfel och positionsfel. Det 

som framkom var att andelen som gjorde växlingsfel, 30 procent, och växling över noll, 16 

procent, var lika stora i båda årskurserna, alltså var de två svårigheterna lika vanliga i årskurs 

5 som i årskurs 8. Räknefel uppvisade 16 procent av eleverna i årskurs 5, medan 21 procent 

av eleverna uppvisade räknefel i årkurs 8, vilket visar att räknefel förekom fler gånger hos 

eleverna i årskurs 8. Vi vet inte om dessa svårigheter som uppvisades var slarvfel, elever som 

stressade igenom enkäten eller om eleverna saknar förståelse för metoden. Vi tror att många 

av dessa svårigheter uppstod på grund av att lånemetoden är abstrakt och att eleverna inte 

förstår metoden samt att lånemetoden har blivit en mekanisk process för en del av dem. Dessa 

argument styrks av Löwing (2008), Löwing och Kilborn (2003) samt Huinker et al. (2003). 

Lopez Fernandez och Sanchez Garcia (2008) och Riccomini (2005) konstaterar att elever 

oftast inte ser talet som en helhet när de använder sig av en uppställningsmetod. McIntosh 

(2008) anser vidare att lånemetoden ofta medför att elever inte förstår alla stegen i metoden. 

Detta kan resultera i att siffrorna hamnar under fel position eller att elever inte har tillräckligt 

god taluppfattning för att avgöra rimligheten i svaret (McIntosh, 2008). 

Rimlighetsbedömningar tror vi att många av eleverna inte reflekterade kring under 

enkättillfällena. En anledning till denna situation kan vara att eleverna skyndade sig igenom 

enkäten eller att eleverna inte förstod att det var ett orimligt svar. I uppgiften 301-289 tagen 

från vår enkät såg vi att eleverna fick exempelvis svaren 11, 12, 22, 112, 122 och 188, av 

vilka 12 är det rätta svaret. 
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Vi kan inte bedöma elevernas förståelse av lånemetoden eftersom enkäten inte skapar 

utrymme för att mäta den. Eleverna som hanterade metoden i enkäten korrekt kan ha 

förståelse för metoden eller inte. Den kan också vara en mekanisk process för dem, men detta 

kan vi inte bedöma. Vi oroas av att det var ungefär lika många elever som uppvisade 

svårigheter vid tillämpning av lånemetoden i årskurs 5 som i årskurs 8. I årskurs 5 har läraren 

och eleverna mer tid att arbeta med lånemetoden och att ge eleverna en djupare förståelse av 

den samt lära ut övriga subtraktionsmetoder. I årskurs 8 befinner sig dock eleverna i slutet av 

grundskolan och för att en djupare förståelse för subtraktion ska nås behövs repetition. Vi är 

medvetna om att det är mycket annat som ska behandlas i högstadiet (se Skolverket, 2011) 

men en grundläggande subtraktionsförmåga är viktig för att kunna hantera andra moment i 

matematik och för att kunna använda det i vardagen (Löwing, 2008). I Läroplanen för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011) står det att skolan 

ska ansvara för att elever kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i 

vardagslivet. Vi tänker att matematiskt tänkande i vardagslivet innebär inköp, utgifter, att 

handla och inom bakning med mera. 

 

Lägga-till-metoden användes av 31 elever av 61 elever i årskurs 8, varav tre procent 

uppvisade svårigheter vid tillämpningen av metoden. Det kan jämnföras med att 48 procent av 

56 elever i årskurs 8 uppvisade svårigheter vid tillämpningen av lånemetoden. Denna 

jämförelse leder oss till att lägga-till-metoden har en större framgångspotential än 

lånemetoden, vilket kan bero på att eleverna får använda sig av addition istället för 

subtraktion. Lånemetoden är också mer abstrakt och begränsar elevers tänkande, eftersom det 

enbart finns ett sätt att utföra beräkningar på inom lånemetoden. Vi anser att lägga-till-

metoden ger ett större intryck av att vara en hållbar och verkningsfull metod än lånemetoden. 

Vi är dock kritiska till om eleverna utvecklar sin subtraktionsförmåga fullständigt genom att 

endast använda lägga-till-metoden, eftersom de enbart tolkar subtraktion som att komplettera. 

Eleverna missar därigenom att se subtraktion som att ta bort och att kunna använda sig av 

bakåträkning, men också att tolka subtraktion som jämföra och kombinera med det som 

saknas. Fuson (1984) och Löwing (2008) beskriver nämligen att subtraktion kan ses på mer än 

bara ett sätt och att elever måste få syn på alla olika sätt för att skapa en djupare förståelse 

inom subtraktion, vilket gör att subtraktion är mer komplext än addition. Vi anser däremot att 

lägga-till-metoden är en bra metod att ha i sin verktygslåda.  Vi är dock tveksamma till om 

lånemetoden behövs i elevernas verktygslåda under låg- och mellanstadiet, eftersom den 
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skapar mer svårigheter vid tillämpning än framgång. Svårigheterna som uppstod i årskurs 8 

har troligtvis följt eleverna från starten av inlärningen av lånemetoden. Vi anser att om lärare 

låter elever experimentera med subtraktionsmetoder i låg- och mellanstadiet, får de med sig 

en bättre taluppfattning, vilket leder till att de är redo för lånemetoden i högstadiet eller 

senare, vilket också Kamii och Dominick (1997) benämner. De menar vidare att 

uppställningsmetoder är lättare att hantera som vuxen under förutsättning av att man har med 

sig de förkunskaperna som krävs. 

 

Angående övriga subtraktionsmetoder var det väldigt få elever som använde sig av dessa, 

vilket ledde till att det endast var enstaka svårigheter som uppstod. Däremot använde sex 

elever i årskurs 5 och årskurs 8 metoden subtrahera varje position, varav samtliga uppvisade 

svårigheter. Denna metod är kritiserad för att det kräver att man har en förståelse för negativa 

tal, eftersom beräkning inom subtraktion kan medföra att negativa tal uppstår, en uppfattning 

som styrks av Bentley och Bentley (2011) och Johansson (2011). Vi tror att detta leder till att 

eleverna måste ha en bra taluppfattning, eftersom denna metod är enklast och effektivast att 

tillämpa i uppgifter där minuendens siffror är större än subtrahendens siffror exempelvis 77-

22, vilket återigen leder oss till läroplanens skrivningar (Skolverket, 2011) om att elever ska 

välja den effektivaste metoden till den givna uppgiften. Vi hamnar därefter åter i diskussionen 

om att eleverna måste ha med sig en verktygslåda med subtraktionsmetoder för att få en 

förståelse för subtraktion. 

 

6.3 Slutsats 

Det är viktigt att eleverna har med sig en verktygslåda med olika subtraktionsmetoder som vi 

tidigare nämnt, på grund av att eleverna ska kunna tillämpa den effektivaste 

subtraktionsmetoden till den givna uppgiften. Vårt resultat visade att många av eleverna inte 

uppvisade fler än en subtraktionsmetod, vilket gör att vi drar slutsatsen att eleverna inte har en 

stor verktygslåda med sig. Lånemetoden har varit en diskuterad metod i vårt arbete, eftersom 

resultatet visar att mest svårigheter uppkommer vid tillämpning av den, i båda årskurserna. 

Kamii och Dominick (1997) föreslår att man ska vänta med att lära ut lånemetoden tills elever 

blir äldre, eftersom de är mer tillgängliga för inlärning av metoden då. Vi anser också att 

inlärningen av lånemetoden kan vänta till senare skolår, exempelvis högstadiet eller 

gymnasiet. Däremot anser vi att lånemetoden kan behövas i senare år, för att den är 

lätthanterligare att tillämpa vid beräkningar i större talområden än de övriga 
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subtraktionsmetoderna. Det är också väsentligt att lärare ute i verksamheten bedriver en 

undervisning kring subtraktion. Undervisningen ska tillåta elever att få experimentera och 

uppfinna sina egna subtraktionsmetoder, vilket kan leda till att eleverna får en större förståelse 

för positionssystemet och en bättre taluppfattning. Läraren kan därefter succesivt presentera 

olika subtraktionsmetoder och deras för- och nackdelar. Denna sorts undervisning kan 

förhoppningsvis tillföra att eleverna tycker att subtraktion är lika roligt som addition. 

 

 

6.4  Förslag till fortsatt forskning  

Vårt första förslag till fortsatt forskning är en studie om subtraktionsmetoder i två elevgrupper 

i mellanstadiet. I en grupp ska undervisningen enbart fokusera på uppställningsmetoder och i 

den andra gruppen ska fokus endast vara på övriga subtraktionsmetoder. Detta bör kunna leda 

till kunskap om vilken av grupperna som utvecklar sin taluppfattning och subtraktionsförmåga 

mest. Det vore intressant att undersöka vilken subtraktionsmetod som fungerar bäst för 

eleverna. Vårt andra förslag är att undersöka om lägga-till-metoden mer bidrar till och 

utvecklar elevernas subtraktionsförmåga, genom att de indirekt subtraherar med hjälp av 

addition, jämfört med uppställningsmetoderna. Detta vore intressant att undersöka just för att 

vårt resultat visade att lägga-till-metoden var mer framgångsrik än lånemetoden hos eleverna. 

Vårt tredje förslag är att undersöka lärarnas tankar kring subtraktionsmetoder och hur de 

behandlar dessa i sin undervisning.  
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Bilaga 1 – Enkäten 

En studie om elevers subtraktionsmetoder. 

Ditt namn, din skolas namn och din klass kommer vara helt anonyma i studien. 

Visa hur du räknar ut uppgifterna så noga som du kan. Visa gärna på olika sätt. 

Skriv så noga och fint som du kan.  

 

1a) Räkna ut uppgiften 301-289. Visa hur du tänker. 

1b) Räkna ut uppgiften 301-289 på ett annat sätt? Visa hur du tänker. 

1c) Räkna ut uppgiften 301-289 på ytterligare ett sätt? Förklara hur du tänker. 

2) Räkna ut uppgiften 6902-3239. Var noga med att visa hur du räknar ut uppgiften. 

3a) Räkna ut uppgiften 1101-88. Var noga med att visa hur du räknar ut uppgiften. 

3b) Räkna ut uppgiften 1101-88 på ytterligare ett sätt? Visa hur du tänker. 

4) Räkna ut uppgiften 6432-849. Visa noga hur du räknar ut uppgiften. 

5) Räkna ut uppgiften 32-18. Visa noga hur du räknar ut uppgiften. 

 

 

Tack för dina svar och din medverkan i vår studie! 
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Bilaga 2 – Samtyckeslapp  

Brev till vårdnadshavare i årskurs 5 och 8! 

 

Hej!  

Vi är två studenter från Högskolan i Jönköping och vi heter Pauline Eggimann och Natalija 

Krivokuća. Vi studerar vår sista termin på lärarutbildningen med inriktning på årskurs 4-6. 

Det är så att vi skriver ett examensarbete om elevers olika subtraktionsmetoder i årskurserna 5 

och 8. Därför undrar vi om vi får göra en enkätundersökning i ditt barns klass. Naturligtvis 

kommer alla barn, skolan och orten vara anonyma i undersökningen. Vi hoppas att ni 

godkänner att ert barn får vara med och delta i undersökningen, då detta kommer att utgöra 

underlag till vårt examensarbete. Det är också frivilligt för barnen att delta i undersökningen 

och de får naturligtvis avbryta enkäten när de vill. Vi uppskattar om ni fyller i och skriver 

under lappen så fort som möjligt och återlämnar till skolan. 

 

Lämna in lappen senast XX/XX. 

 

 

Barnets namn:___________________________________________________ 

 

Barnets klass och skola:____________________________________________ 

 

 

Sätt ett kryss för det som gäller ert barn. 

 

                 mitt barn får delta i undersökningen  

 

 

                 mitt barn får inte delta i undersökningen  

 

 

 

Underskrift av målsman _____________________________________ 

 

 

 

Har ni några frågor får ni gärna kontakta oss!  

 

Med vänliga hälsningar,  

Pauline Eggimann och Natalija Krivokuća 

 

 

 

 


