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Abstract 
The objective of the study is to investigate whether children in year 3 adapt their calculation 

strategies on how the subtraction tasks are designed and to determine whether certain 

calculation strategies are better than others. Added to this, the study looks into whether the 

way the tasks are designed influences the children´s ability to find the solution. The study 

makes use of a maths test in which the children are required to solve ten differently designed 

subtraction tasks and to show how they come to the answer. The study shows that the children 

did not adapt their calculation strategies in accordance with the way the task is designed, for 

instance whether the task involves a tens transitions or not. It is seen that incremental 

calculation is the most effective strategy but also the one least frequently used. Partial sums 

often result in errors when tens transitions are involved but also with tasks without tens 

transitions. The study also shows that way in which the tasks are designed does affect the 

children´s ability to find the solution and that difficulties mostly arise when children are 

required to solve a naked task with tens transitions, where the minuend is absent. 
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Sammanfattning 
Syftet med studien är att undersöka om elever i årskurs 3 anpassar beräkningsstrategierna 

utifrån subtraktionsuppgifternas olika utformning, samt om vissa beräkningsstrategier är 

effektivare än andra. Syftet är också att undersöka om uppgifternas utformning har betydelse 

för elevernas lösningsförmåga. För att få svar på detta användes ett matematiktest där 

eleverna fick lösa tio subtraktionsuppgifter med olika utformning, samt redovisa sina 

beräkningar. I undersökningen framkommer att eleverna inte anpassar sina 

beräkningsstrategier utifrån uppgiftens utformning, bland annat när det gäller om uppgiften är 

med tiotalsövergång eller utan tiotalsövergång. Vidare framgår att stegvisa beräkningar är den 

mest effektiva beräkningsstrategin, men att den förekommer i lägst utsträckning. Talsortsvisa 

beräkningar leder ofta till felaktigheter i uppgifter med tiotalsövergång, men även i uppgifter 

utan tiotalsövergång. Undersökningen visar också att uppgifternas utformning påverkar 

elevernas lösningsförmåga och att störst svårigheter har eleverna när det gäller att lösa en 

naken uppgift med tiotalsövergång, där minuenden saknas. 
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Bilden visar hur en av eleverna valde att redogöra för sin beräkningsstrategi, vilket sedan 

inspirerade mig till titeln på denna studie. 
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1 Inledning 

Grundläggande matematikkunskaper utgörs av bland annat god taluppfattning, grundläggande 

färdigheter i addition och subtraktion samt förmågan att kunna använda räknelagar och 

räkneregler på ett korrekt sätt (McIntosh, 2008). Genom mina erfarenheter från 

lärarutbildningen för de tidiga skolåren, förskoleklass–årskurs 3, och från mina egna barns 

skolgång, har jag blivit medveten om betydelsen av att elever tidigt tillägnar sig 

grundläggande matematikkunskaper för att inte senare hamna i matematiksvårigheter 

(Löwing, 2008). Löwing menar också att ”De inlärningsproblem eleverna har i ett visst 

skolår, beror sällan på det de just har lärt sig och nu övar på. Problemen kan oftast härledas 

till tidigare undervisning som nu lett till bristande förkunskaper” (2008, s. 69). Med andra ord 

innebär det att förutsättningarna för att elever ska uppnå goda resultat, grundläggs redan i den 

tidiga matematikundervisningen. 

Hur ser elevers matematikkunskaper ut under de första åren i grundskolan? Ser man till 

resultatet på TIMSS 2007 och 2011 (Skolverket, 2008, 2012) så visar det att svenska elever i 

årskurs 4 presterar lågt inom flera olika områden. Ett exempel är området aritmetik där det 

framgår att elever har svårigheter med framförallt subtraktionsberäkningar. Att elever har 

svårt för subtraktion framgår även av resultatet på det nationella ämnesprovet i matematik för 

årskurs 5 (Alm, 2008, 2010, 2011; Skolverket, 2007). Här har man sett att elever har 

svårigheter med att bland annat välja lämplig beräkningsstrategi för att lösa vissa 

subtraktionsuppgifter. 

Utgår man däremot ifrån resultatet på det nationella ämnesprovet i matematik för årskurs 3, så 

visar det att elever överlag har goda kunskaper i matematik (Skolverket, 2009, 2011c, 2011d, 

2013b, 2013c, 2014). Vid samtliga sex provtillfällen är det dock ett delprov som utmärker sig 

som särskilt svårt för eleverna när det gäller att uppnå kravnivån. Delprovet handlar om 

skriftliga räknemetoder vid addition och subtraktion och här framgår att många elever har 

svårare för subtraktion än för addition. Det framgår också att elever har svårare för 

subtraktion med tiotalsövergång än för subtraktion utan tiotalsövergång (PRIM-gruppen, 

2013, 2014b). 

Forskning visar att när det gäller subtraktion så är det ingen större resultatskillnad mellan 

elever i årskurs 5, 6 eller 7 vilket ofta beror på att elever genom åren befäster sina strategier, 

även de strategier som är ineffektiva eller felaktiga (Engström, 2007; Löwing, 2008). För att 

försöka förhindra att elever befäster felaktiga strategier, vilket på sikt kan leda till att de 

utvecklar matematiksvårigheter, är det enligt Engström och Löwing viktigt att tidigt upptäcka 

och åtgärda dessa brister. 

Mot bakgrund av detta är det intressant att undersöka hur elever går till väga för att lösa olika 

subtraktionsuppgifter, det vill säga vilka beräkningsstrategier använder eleverna och i vilken 

utsträckning kommer de fram till rätt svar. Det är också intressant att undersöka om vissa 

typer av subtraktionsuppgifter utgör större svårigheter för eleverna. Den här studien kan vara 

relevant för blivande lärare men också för lärare som redan arbetar med 

matematikundervisning i de tidiga skolåren. Genom ökad kunskap om vilka svårigheter olika 

subtraktionsuppgifter kan utgöra för eleverna, så blir vi som lärare bättre rustade för att tidigt 

upptäcka och åtgärda eventuella brister. Vi blir också bättre rustade när det gäller att kunna 

förebygga subtraktionssvårigheter, vilket i sin tur förbättrar möjligheten för eleverna att 

tillägna sig goda grundläggande matematikkunskaper. 
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2 Litteraturgenomgång 

I det här kapitlet beskriver jag kortfattat hur sambandet mellan addition och subtraktion ser ut, 

benämningar för subtraktionsuttryckets olika delar och hur subtraktion förhåller sig till de 

grundläggande räknelagarna. Därefter reder jag ut begreppen beräkningsmetod och 

beräkningsstrategi, samt redogör för olika beräkningsstrategier och vilka problem som är 

förknippade med respektive beräkningsstrategi. Sedan beskriver jag hur olika 

subtraktionssituationer kan ge upphov till ett flertal olika frågeställningar och jag tar även upp 

hur relationen mellan subtraktionssituation och beräkningsstrategi ser ut. Efter det beskriver 

jag olika typer av uppgifter och elevers lösningsförmåga av dessa, samt redogör för 

forskningsresultat kring elevers val av beräkningsstrategi. Därefter nämner jag vilka 

definitioner som gäller i arbetet och avslutningsvis presenterar jag syfte och forskningsfrågor.  

 

2.1 Addition och subtraktion 

I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr 11, framgår i det 

centrala innehållet för årskurs 1–3 att matematikundervisningen ska behandla ”De fyra 

räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer” (Skolverket, 

2011b, s.63). Sambandet mellan räknesätten innebär att ”det inte går att beskriva subtraktion 

utan att samtidigt beskriva addition. Subtraktion och addition är oskiljaktiga.” (Larsson, 

2011a, s. 46). Därför kommer jag att till viss del även redogöra för addition, trots att mitt 

fokus för detta arbete är subtraktion. 

 

2.1.1 Sambandet mellan addition och subtraktion 

Sambandet mellan addition och subtraktion innebär enligt McIntosh (2008) att subtraktion 

kan sägas ”upphäva” resultatet av additionen. Detta möjliggör att vi kan ”kontrollräkna” om 

additionen stämmer genom att använda en subtraktion och vice versa. Sambandet mellan 

räknesätten kan också påverka valet av beräkningsstrategi (Anghileri, 2006; Chinn, 2012; 

Frisk, 2009; Larsson, 2010, 2011a; McIntosh, 2008). Larsson (2010) menar att det inte alltid 

är så enkelt att svara på om det är subtraktion eller addition, utan det beror på om man menar 

situationen eller beräkningen. Det vill säga, sambandet mellan räknesätten innebär att vissa 

subtraktionssituationer bäst löses med hjälp av addition och att vissa additionssituationer bäst 

löses med subtraktion. Till exempel så använder vi lättast addition vid minskningssituationer 

där startmängden är okänd och vid jämförelsesituationer där den större mängden är okänd 

(Larsson, 2010).  

Ett annat exempel är uppgiften ”Jag klipper bort 37 centimeter av ett band som är 41 

centimeter, hur mycket band är det kvar?” (McIntosh, 2008, s. 63), som har formen av en 

subtraktion, men som går att lösa med antingen addition eller subtraktion. I det här fallet är 

det enklare att addera genom att räkna upp från 37 till 41, istället för att subtrahera, det vill 

säga räkna ner i 37 steg från 41. 
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2.1.2 Benämningar inom subtraktion 

Inom räknesättet subtraktion finns det olika benämningar för delarna i subtraktionsuttrycket 

(se bild 1). I nedanstående exempel kallas första termen (7) för minuend, andra termen (5) för 

subtrahend och resultatet (2) – samt hela uttrycket (7 - 5 = 2) – kallas för differens. Genom att 

använda benämningarna minuend och subtrahend, framgår det tydligare vilken av termerna 

som avses (Johansson, 2011; Larsson, 2011b, 2012). 

 

 

Bild 1. Benämningar för subtraktionsuttryckets olika delar. (Larsson, 2012, s. 1) 

 

2.1.3 Räknelagar 

Den kommutativa lagen för addition betecknas a + b = b + a vilket innebär att det inte spelar 

någon roll vilket av talen man börjar med (McIntosh, 2008). Vilket tal man börjar med är 

däremot av betydelse vid subtraktion, eftersom talens ordning påverkar vilket resultat 

(differens) vi får. Om talet 7 är minuend och talet 5 är subtrahend, så får vi uttrycket 7 - 5 = 2. 

Om vi istället har talet 5 som minuend och talet 7 som subtrahend, så blir uttrycket 5 - 7 = -2, 

och resultatet således negativt. Det vill säga, den kommutativa lagen gäller inte för 

subtraktion. 

Många elever får tidigt lära sig att man inte kan subtrahera ett större tal från ett mindre tal, 

eftersom man inte kan ta bort mer än vad man har (Bentley & Bentley, 2011; Grevholm, 

2012; Ma, 2010). Detta leder till att elever utvecklar felaktiga strategier, då de alltid 

subtraherar det minsta talet från det största, oavsett vilket tal som är minuend. Det vill säga, 

eleverna använder den kommutativa lagen även vid subtraktion. Att strategin ”störst först” 

används vid subtraktionsberäkningar med tiotalsövergångar, är också något som framgår av 

resultatet på det nationella ämnesprovet i matematik för årskurs 3 (PRIM-gruppen, 2013, 

2014b), på det nationella ämnesprovet i matematik för årskurs 5 (Alm, 2010, 2011) och på 

TIMSS 2007 (Skolverket, 2008). 

I nästa kapitel tar jag upp vad som menas med beräkningsmetod och beräkningsstrategi, 

genom att först beskriva vad kursplanen uttrycker och sedan ge några exempel på skillnaden 

mellan beräkningsmetod och beräkningsstrategi. Därefter tar jag upp vikten av att elever 

behärskar flera olika beräkningsstrategier, för att kunna välja den som är mest lämplig.    
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2.2 Beräkningsmetod och beräkningsstrategi 

I kursplanen för matematik, Lgr 11, framgår att undervisningen ska bidra till att eleverna ges 

förutsättningar att utveckla sin förmåga att ”välja och använda lämpliga matematiska metoder 

för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter” (Skolverket, 2011b, s. 64). Enligt 

kommentarmaterialet till kursplanen i matematik (Skolverket, 2011a) innebär det att eleverna 

behöver ha kunskaper om centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid 

huvudräkning, överslagsräkning och vid beräkningar med skriftliga metoder. Dessutom 

behöver de ha kunskap om metodernas användning i olika situationer. Vidare framgår att 

”Med centrala metoder avser kursplanen utvecklingsbara metoder, det vill säga metoder som 

är effektiva i den givna situationen, men samtidigt så generella att de är användbara i nya 

situationer” (Skolverket, 2011a, s. 15). 

Larsson (2011b) påpekar att det på många områden inom matematikdidaktiken saknas en 

enhetlig terminologi, till exempel när det gäller metod och strategi. Larsson använder sig av 

termen beräkningsmetod då hon syftar på den metod som används för att genomföra en 

beräkning. Exempel på beräkningsmetoder är att använda miniräknare, att använda papper 

och penna samt att räkna i huvudet. För att beskriva olika sätt att ta sig an en beräkning, både 

vid huvudräkning och vid huvudräkning med skriftligt stöd, använder sig Larsson av termen 

beräkningsstrategi. Ett exempel är att räkna de olika talsorterna för sig och sedan addera 

delresultaten, det vill säga 76 - 45 = (70 - 40) + (6 - 5) = 30 + 1 = 31.  

I sin undersökning har Larsson (2011b) funnit flertalet olika ord och uttryck för det som hon 

benämner beräkningsstrategi, till exempel beräkningsmetoder, huvudräkningsstrategier, 

lösningsmetoder, strategier, metoder, tankeformer, procedurer och lösningsstrategier. Jag 

kommer fortsättningsvis i arbetet att använda mig av Larssons definitioner av begreppen 

beräkningsstrategi och beräkningsmetod.  

 

2.2.1 Beräkningsstrategier 

Löwing och Kilborn (2003) menar att det finns flertalet beräkningsstrategier men att olika 

beräkningsstrategier är mer lämpliga vid vissa uppgifter än vid andra, beroende på vilka tal 

som ingår i uppgiften. Frisk (2009) anser också att ”Det är viktigt att eleverna behärskar flera 

olika beräkningsstrategier för att kunna bortse från kontexten och välja den strategi som är 

lämpligast beroende på hur de ingående talen i uppgiften ser ut.” (s. 10). Därför måste man 

enligt Löwing (2008) och McIntosh (2008) först studera uppgiften och därefter avgöra vilken 

beräkningsstrategi som är mest fördelaktig att använda. Det vill säga, den beräkningsstrategi 

som gör deloperationerna så enkla som möjligt. För att lyckas med detta behöver eleven ha en 

god taluppfattning, grundläggande färdigheter i addition och subtraktion samt förmågan att 

kunna använda räknelagar och räkneregler på ett korrekt sätt (Löwing, 2008; McIntosh, 

2008). 

Engström (2007) påpekar att under de första skolåren möter eleverna allt större tal, men trots 

det så fortsätter framförallt de räknesvaga eleverna att räkna på fingrarna. Detta framgår också 

av det nationella ämnesprovet i matematik för årskurs 5 (Alm, 2008) där eleverna ombads att 

beskriva hur de hade löst olika subtraktionsuppgifter. Här framkommer att ”En hel del elever 

visar sin brist på välfungerande strategier och avslöjar att de t.ex. räknar på fingrarna.” (Alm, 

2008, s. 27). 
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I kunskapskraven för årskurs 1–3, Lgr 11, framgår att: 

 

Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten 

när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0–20, samt för beräkningar av enkla tal i ett 

utvidgat talområde. Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga 

räknemetoder med tillfredsställande resultat när talen och svaren ligger inom 

heltalsområdet 0–200. (Skolverket, 2011b, s. 67) 

 

För att eleverna ska kunna nå kunskapskraven så är det viktigt att de får kännedom om så 

många beräkningsstrategier som möjligt för ”Ju fler strategier en elev behärskar desto större 

är sannolikheten att eleven ifråga hittar en smart strategi till en given uppgift.” (Löwing & 

Kilborn, 2003, s. 22). 

Nu har jag beskrivit vad som menas med beräkningsmetod och beräkningsstrategi, samt 

vikten av att välja lämplig beräkningsstrategi utifrån de ingående talen i uppgiften. I nästa 

kapitel redogör jag specifikt för hur olika beräkningsstrategier fungerar vid subtraktion och 

vilka fördelar och nackdelar som finns med respektive beräkningsstrategi.  

 

2.3 Beräkningsstrategier vid subtraktion 

Enligt Johansson (2011) och Larsson (2011b, 2012) finns det ett antal olika 

beräkningsstrategier som elever vanligtvis använder sig av och som alla har sina fördelar och 

nackdelar. Det förekommer också flera olika benämningar för samma beräkningsstrategi. 

 

2.3.1 Lodräta algoritmer 

Lodräta algoritmer, även kallat vertikal uppställning, introduceras vanligtvis i årskurs 3 och 

innebär att man placerar talen rakt ovanför varandra så att ental hamnar under ental, tiotal 

under tiotal och så vidare (Johansson, 2011; Larsson, 2011b; Skolverket, 2008). Därefter 

utförs beräkningarna från höger till vänster, det vill säga man börjar med entalen och sedan 

tiotalen. De lodräta algoritmerna kännetecknas av att man delar upp både minuenden och 

subtrahenden i talsorter, som sedan hanteras separat som om de vore ental. Detta gör att 

beräkningarna utförs på samma sätt oavsett vilka tal som ingår i uppgiften. Löwing och 

Kilborn (2003) framhåller att i stort sett all sorts räkning bygger på någon form av 

huvudräkning, vilket också algoritmerna är exempel på. 

De lodräta algoritmerna, där siffrorna behandlas var för sig och som ental, kan enligt 

Johansson (2011) göra att eleverna inte ser de ingående talen som hela, meningsfulla tal. 

Detta tillsammans med att man alltid utför beräkningen enligt ett givet mönster, oavsett vilka 

tal som ingår, kan vara en orsak till att många elever väljer att använda denna 

beräkningsstrategi, även för uppgifter av typen 203 - 196. Om eleverna istället inspekterar 

talen och ser att de nästan är lika stora, så kan ett enklare sätt att lösa uppgiften vara att räkna 

upp från 196 till 203 (se kap. 2.1.1). På så vis undviker eleverna att göra felaktigheter som 

”störst först” eller växlingsfel vid tiotalsövergångarna (Johansson, 2011). 
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2.3.2 Talsortsvisa beräkningar 

Talsortsvisa beräkningar kallas också för talsortsstrategin, mellanledsmetoden eller skriftlig 

huvudräkning (Johansson, 2011; Larsson, 2011b; Rockström, 2000; Skolverket, 2008). Enligt 

Rockström innebär talsortsvisa beräkningar att man utnyttjar räknelagarna och sambanden 

mellan olika räknesätt för att förenkla numeriska uttryck. Genom att skriva ner så kallade 

mellanled, så förtydligar man tankegångarna och arbetsminnet avlastas. Mellanleden kan se 

olika ut beroende på vilka tal som ingår i uppgiften och vilket räknesätt det handlar om 

(Rockström, 2000). 

Vid talsortsvisa beräkningar, likväl som vid algoritmer, gör uppdelningen i talsorter att 

eleverna inte betraktar talen som helheter (Johansson, 2011; Larsson, 2011b). Talen delas upp 

i exempelvis tiotal och ental och därefter utförs beräkningarna från vänster till höger. Det vill 

säga först subtraheras tiotalen, sedan subtraheras entalen och slutligen adderas de båda 

delresultaten. Det är vanligt att elever får problem när de använder talsortsvisa beräkningar på 

uppgifter med tiotalsövergång, till exempel 63 - 25. Det är när entalen ska beräknas som 

felaktigheterna uppstår, eftersom eleverna tänker ”störst först” och istället räknar 5 - 3 

(Johansson, 2011; Larsson, 2011b, 2012).  

En annan förklaring till problemen är att eleverna använder två olika varianter av talsortsvisa 

beräkningar, men blandar ihop vilken som ska användas i uppgifter utan tiotalsövergång, och i 

uppgifter med tiotalsövergång (Larsson, 2012). I subtraktionsuppgifter utan tiotalsövergång 

ska man, som nyss framgick, addera delresultaten medan man i subtraktionsuppgifter med 

tiotalsövergång, ska subtrahera delresultaten. Larsson (2012) menar att felen också kan bero 

på att eleverna tänker att man alltid ska subtrahera delresultaten i subtraktionsuppgifter, 

eftersom man alltid adderar delresultaten i additionsuppgifter. 

 

2.3.3 Stegvisa beräkningar 

Stegvisa beräkningar kallas ibland för hoppmetoden eller ta bort, och innebär att man behåller 

minuenden som ett helt tal men delar upp subtrahenden så att det blir enklare att förflytta sig 

längs talraden (Johansson, 2011; Larsson, 2011b; Löwing, 2008; Skolverket, 2008). Vid 

uppgifter med tiotalsövergång där subtrahenden är ensiffrig, delar man upp subtrahenden i två 

termer, där första termen är samma tal som minuendens ental. Vid uppgifter med 

tiotalsövergång där subtrahenden är tvåsiffrig, delar man istället upp subtrahenden i tiotal och 

ental, varefter man sedan gör tiotals-hopp och entals-hopp (Johansson, 2011; Larsson, 2011b). 

Om däremot de ingående talen nästan är lika stora, med andra ord om skillnaden mellan talen 

är liten, så kan man enligt Löwing (2008) välja att räkna bakåt till delen för att få reda på 

differensen. Detta kan jämföras med att räkna upp (se kap. 2.1.1).  

 

2.3.4 Beräkningsstrategiernas effektivitet 

Som tidigare nämnts (se kap. 2.2.1) är vissa beräkningsstrategier lämpligare och effektivare 

än andra, beroende på hur de ingående talen i uppgiften ser ut (Frisk, 2009; Johansson, 2011; 

Larsson, 2011b; Löwing & Kilborn, 2003; McIntosh, 2008). Det finns en mängd 

undersökningar som visar att beräkningsstrategier där de ingående talen delas upp i talsorter, 

till exempel lodräta algoritmer och talsortsvisa beräkningar, fungerar bra vid uppgifter utan 
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tiotalsövergång, men leder i stor utsträckning till felaktigheter vid uppgifter med 

tiotalsövergång. Däremot är stegvisa beräkningar en effektiv beräkningsstrategi, även i 

uppgifter med tiotalsövergång. Det framgår också att de elever som lyckas bäst på olika 

aritmetiktest inte använder sig av talsortsvisa beräkningar, medan de elever som klarar sig 

sämst på testen använder talsortsvisa beräkningar i hög utsträckning.  (Johansson, 2011; 

Larsson, 2011b).  

I nästa kapitel inleder jag med att beskriva vilka situationer som finns inom subtraktion och 

därefter hur förhållandet mellan subtraktionssituation och beräkningsstrategi ser ut.  

 

2.4 Subtraktionssituationer 

Fuson (1992) menar att det inom subtraktion finns två huvudsituationer som kan uppstå i 

verkligheten. Den ena är minskning, vilket är en dynamisk situation där en delmängd tas bort 

från den ursprungliga mängden som därmed förändras. Den andra är jämförelse, vilket är en 

statisk situation där man jämför två mängder med varandra (se fig. 1). 

 

 

Dynamisk subtraktionssituation 

 

Statisk subtraktionssituation 

 

Minskning 

 

Jämförelse 

                                   

                            

 

                 

                            
                                Förändring 

 

 
                                Hur mycket mer? 

 

 

 

 

 

 
                               Hur mycket mindre? 

 

Figur 1. Subtraktionssituationer (efter Fuson, 1992, s. 245). 

 

Larsson (2010) har i sin forskning utgått från Fusons (1992) struktur när hon kategoriserat 

olika subtraktionsuppgifter som antingen en minskningssituation eller en jämförelsesituation. 

Beroende på vilken av de tre mängderna som är okänd, så kan olika frågeställningar 

konstrueras. Vid minskningssituationer är följande tre typer av frågor aktuella: 

 Okänd startmängd: Sofia har några päron och äter upp två av dem, då har hon kvar 

tre päron. Hur många hade hon från början? 

 Okänd förändring: Sofia har fem päron och äter upp några av dem, då har hon kvar 

tre päron. Hur många åt hon upp? 
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 Okänd slutmängd: Sofia har fem päron och äter upp två av dem, hur många har hon 

nu? (Larsson, 2010, ss. 16–17) 

Även vid jämförelsesituationer kan olika frågeställningar konstrueras beroende på vilken av 

de tre mängderna som är okänd. Här kan skillnaden handla om antingen hur mycket mer (fler, 

längre etcetera) något är, eller hur mycket mindre (färre, kortare etcetera) något är. Detta ger 

upphov till sex olika frågeställningar, till exempel: 

 Okänd mindre mängd: Sofia har några päron, hennes vän har fem päron och det är 

två fler päron. Hur många päron har Sofia? 

 Okänd skillnad: Sofia har tre päron, hennes vän har fem päron. Hur många färre 

päron har Sofia? (Larsson, 2010, s. 18) 

 

2.4.1 Relationen mellan subtraktionssituation och 

beräkningsstrategi 

Finns det subtraktionssituationer som kräver att man använder en viss beräkningsstrategi för 

att lösa uppgiften? Svaret på denna fråga är enligt Larsson (2011b) att varje 

subtraktionssituation går att lösa med valfri beräkningsstrategi, men beroende på talen som 

ingår kan vissa beräkningsstrategier vara mer effektiva än andra. Frisk (2009) påpekar att: 

 

Hur man går till väga för att utföra själva beräkningen har egentligen inget med själva 

problemkontexten att göra. Men olika subtraktionssituationer får, bland annat på grund av 

sammanhanget, språket och hur frågan formuleras, eleven att associera till en viss 

beräkningsstrategi. (Frisk, 2009, s. 10) 

 

Nedan ges exempel på fyra olika frågeställningar som alla kan tecknas med uttrycket 5 - 2: 

 Kerstin har 5 päron, hon äter upp 2 av dem. Hur många päron har Kerstin kvar då? 

 Kerstin har 2 kronor och vill köpa ett päron som kostar 5 kr. Hur många fler kronor 

behöver Kerstin för att kunna köpa päronet? 

 Kerstin har 2 päron och Sofia har 5 päron. Hur många fler päron har Sofia? 

 Kerstin och Sofia har 5 päron tillsammans. Sofia har två päron, hur många päron har 

Kerstin? (Larsson, 2011b, s. 48) 

Trots att de kan tecknas med samma subtraktionsuttryck, uppfattar barn till en början dessa 

fyra typer av frågeställningar som helt olika varandra, men det är viktigt att barnen så 

småningom inser att samtliga kan skrivas med samma uttryck (Frisk, 2009; Larsson, 2011b; 

Löwing, 2008). Det vill säga, det handlar om att eleverna ”ska kunna frigöra sig från den 

situation som finns i uppgiften till att fritt välja den strategi som eleven anser bäst fungerar för 

just de tal som ingår i uppgiften.” (Larsson, 2011b, s. 48). 

Larsson (2011b) påpekar vidare att i en uppgift som exempelvis 63 - 25, finns ingen 

textinformation som visar vilken subtraktionssituation det handlar om. Det skulle kunna vara 
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en minskningssituation där Emma har 63 kronor, köper något för 25 kronor och vill sedan 

veta hur mycket hon har kvar. Det skulle också kunna vara en jämförelsesituation där Emma 

har 63 kronor, Ida har 25 kronor och Emma vill veta hur mycket mer hon har än Ida. På så vis 

kan därför samtliga beräkningsstrategier användas för att lösa olika uppgifter, oavsett 

situation. Löwing (2008) anser också att ”Den som har en variation av uppfattningar och 

dessutom behärskar de matematiska räknelagarna och räknereglerna kan oftast finna 

alternativa vägar att reducera ett problem till enkla och redan kända matematiska 

beräkningar.” (s. 87) 

I det nationella ämnesprovet i matematik för årskurs 5, 2009 och 2010, framgår att eleverna 

till största delen ser subtraktion dynamiskt – som en minskning, och inte statiskt – som en 

jämförelse (Alm, 2010, 2011). Vid båda tillfällena var det 86 % av eleverna som klarade att 

skriva en räknehändelse till uppgiften 302 - 298. Av dessa valde 71 % att skriva uppgiften i 

form av en minskningssituation, trots att talen inbjuder till en jämförelsesituation. Alm (2010) 

menar att: 

 

Förtrogenhet med de olika tankesätten i subtraktion kan hjälpa eleverna till väl fungerade 

[sic!] strategier lämpliga i olika situationer. För elever som tänker att subtraktion endast 

betyder ”ta bort”, alltså en minskning, kan t.ex. en uppgift som 302 - 298 vålla problem. 

När de inte ser att talen ligger nära varandra och att de kan räkna ut skillnaden genom att 

t.ex. räkna upp från 298, kanske de börjar med att subtrahera varje talsort för sig. (s. 29) 

 

Att subtrahera varje talsort för sig skulle i det här fallet kunna medföra att eleverna räknar 

”störst först”, vilket ger svaret 198. Om eleverna istället studerar de ingående talen noga innan 

de börjar räkna, så skulle de med hjälp av till exempel överslagsräkning se att svaret 198 inte 

kan vara rimligt (Alm, 2010). 

I det följande kapitlet fortsätter jag att redogöra för hur olika uppgifters utformning påverkar 

elevernas val av beräkningsstrategi och räknesätt, samt deras lösningsförmåga av uppgifterna. 

     

2.5 Olika typer av uppgifter 

Beroende på hur uppgifterna är utformade så skiljer man på olika typer av uppgifter. Till 

exempel så skiljer man på om det är en naken uppgift eller om det är en textuppgift 

(Björkqvist, 2001). En naken uppgift, är inte insatt i ett språkligt sammanhang, utan innehåller 

endast siffror och symboler. Uppgiften kan se ut på tre olika sätt beroende på vilken del av 

subtraktionsuttrycket som saknas. Det vill säga, om minuenden saknas: __ - 25 = 38, om 

subtrahenden saknas: 63 - __ = 38 och om differensen saknas: 63 - 25 = __.  

När det gäller textuppgifter, så kännetecknas de av att det ”även finns ett språk utöver de 

matematiska symbolerna. Texten är till för att visa på en tillämpning av matematik eller ge en 

matematisk modell.” (Taflin, 2007, s. 31). I matematikböcker finns ofta speciella 

”exempelrutor” som visar ett visst tillvägagångssätt och eleverna förväntas sedan att lösa 

uppgifterna på samma sätt som i exemplet (Unenge, Sandahl & Wyndhamn, 1994). Det är 

därför vanligt att elever letar efter ”tecken” på vilket räknesätt de ska använda för att lösa 

textuppgifter. De har blivit vana vid att det finns ett ”rätt” räknesätt och ser därför inte att de 
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skulle kunna använda sig av olika räknesätt för att lösa samma uppgift (McIntosh, 2008; 

Riesbeck, 2000; Unenge m.fl., 1994). 

Ofta är det också andra aspekter än de rent matematiska som påverkar hur en elev väljer att ta 

sig an en textuppgift, bland annat är det vanligt att elever i första hand koncentrerar sig på de 

tal som ingår i uppgiften, i stället för att också noggrant läsa texten. Genom att titta på talen så 

drar eleverna olika slutsatser om vilket räknesätt som de ska använda för att lösa uppgiften 

(McIntosh, 2008; Riesbeck, 2000; Unenge m.fl., 1994). Elever gör också egna tolkningar av 

vissa ord i texten för att försöka lista ut vilket räknesätt det kan vara fråga om. Detta innebär 

enligt Unenge m.fl. och McIntosh att ord som till exempel kvar, skillnad och kortare ofta 

associeras till subtraktion, medan ord som tillsammans, fler och längre ofta associeras till 

addition. I uppgifter liknande: ”Lovisa hoppade 208 cm. Det är 14 cm kortare än Charlotta. 

Hur långt hoppade Charlotta?” är det vanligt att elever räknar subtraktion, i stället för 

addition, på grund av ordet kortare. 

 

2.5.1 Elevers lösningsförmåga av nakna uppgifter och av 

textuppgifter 

I 2011 års nationella ämnesprov i matematik för årskurs 3, fick eleverna lösa en naken 

subtraktionsuppgift, och samma uppgift fanns också med i 2013 års prov, men då var 

uppgiften i kontext (PRIM-gruppen, 2013). Av resultatet framgår att det inte var någon 

skillnad i elevers lösningsförmåga mellan dessa olika typer av uppgifter, dock var det inte 

samma elever som löste båda uppgiftstyperna. I det nationella ämnesprovet i matematik för 

årskurs 5, 2007 och 2008, fick däremot eleverna lösa samma subtraktionsuppgifter dels som 

nakna uppgifter, dels som textuppgifter (Alm, 2008; Skolverket, 2007). Här visar resultatet att 

vid båda tillfällena klarade eleverna uppgifterna bättre om de var textuppgifter, insatta i en 

kontext, än om de var i form av nakna uppgifter.  

Enligt Fuson (1992) är textuppgifter som beskriver en jämförelsesituation svårare att tolka än 

textuppgifter som beskriver en minskningssituation (se kap. 2.4). Detta framgår också av 

resultatet från TIMSS 2007 (Skolverket, 2008) som visar att det var en låg lösningsfrekvens 

för de subtraktionsuppgifter som utgjordes av jämförelsesituationer. 

Nu har jag beskrivit hur uppgifternas utformning påverkar eleverna på olika sätt. I nästa 

kapitel kommer jag att presentera forskningsresultat, från en amerikansk studie och från en 

svensk studie, kring elevers val av beräkningsstrategier. 

   

2.6 Forskning kring elevers val av beräkningsstrategi 

Som tidigare nämnts, måste eleverna först studera uppgiften för att kunna avgöra vilken 

beräkningsstrategi som är mest fördelaktig att använda, så att deloperationerna blir så enkla 

som möjligt (Löwing, 2008; McIntosh, 2008). Eleverna måste också kunna bortse från 

situationen som beskrivs i uppgiften, och istället använda den beräkningsstrategi som är mest 

lämplig i förhållande till vilka tal som ingår i uppgiften (Frisk, 2009; Larsson, 2011b). 

Sci (2011) genomförde en aktionsforskningsstudie där hon undersökte hur elever i årskurs 2 

gick till väga för att lösa subtraktionsuppgifter med och utan tiotalsövergång, där både 
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minuenden och subtrahenden var tvåsiffriga. I studien framgår att en majoritet av eleverna 

hade svårt att avgöra vilken beräkningsstrategi som var lämpligast att använda och de hade 

även svårigheter med att förklara varför de valde en viss beräkningsstrategi. För att elevernas 

lösningsförmåga skulle förbättras beslöt man bland annat att ”students would have to learn to 

consciously choose a strategy for a particular reason before attempting to solve problems” 

(Sci, 2011, s. 37). Eleverna fick träna sig i att först studera uppgiften, för att avgöra om det 

krävdes växling för att lösa den, och därefter välja lämplig beräkningsstrategi, samt motivera 

sitt beslut.  

I slutet av studien fick eleverna ett prov som bestod av två delar: första delen innehöll fyra 

subtraktionsuppgifter där eleverna skulle avgöra om växling var nödvändigt, men de skulle 

inte utföra några beräkningar. Andra delen innehöll tre subtraktionsuppgifter som eleverna 

skulle försöka lösa. 70 % av eleverna som hade alla rätt på första delen, hade också räknat rätt 

på samtliga uppgifter i andra delen. Resultatet visar således att elever som klarade av att 

förutse om växling var nödvändigt, var också de som i större utsträckning valde lämplig 

beräkningsstrategi och därmed löste subtraktionsuppgifterna korrekt (Sci, 2011). 

I en undersökning gjord av Johansson (2011) studerades hur elever i årskurs 1–4 löste olika 

subtraktionsuppgifter, det vill säga vilka beräkningsstrategier som användes och vilka typer 

av fel som var vanligast. Syftet med studien var att identifiera vilka beräkningsstrategier som 

var mest effektiva, med andra ord de som i störst utsträckning ledde till flest korrekta svar. 

Uppgifterna delades in i fyra grupper beroende på svårighetsgrad. För uppgifter utan 

tiotalsövergång: lätta, exempelvis 9 - 7 och svåra, exempelvis 48 - 24. För uppgifter med 

tiotalsövergång: 2-siffriga, exempelvis 63 - 37 och 3-siffriga, exempelvis 304 - 237.  

I resultatet framgår att talsortsvisa beräkningar inte användes alls av elever i årskurs 1, men 

däremot av elever i årskurs 2–4 vilka ofta använde sig av talsortsvisa beräkningar, speciellt på 

svåra uppgifter utan tiotalsövergång. På den sortens uppgifter leder talsortsvisa beräkningar 

ofta till rätt svar, vilket också bekräftades av att effektiviteten i genomsnitt var 89 % för dessa 

uppgifter. Däremot var effektiviteten 29 % när elever i årskurs 3 använde talsortsvisa 

beräkningar på de 2-siffriga uppgifterna med tiotalsövergång, och endast 9 % på de 3-siffriga 

uppgifterna med tiotalsövergång. Drygt hälften av svaren på subtraktioner med 

tiotalsövergång utgjordes av störst först-fel, då talsortsvisa beräkningar använts.  

Vidare framgår att lodräta algoritmer inte användes alls av elever i årskurs 1–2, användes i låg 

utsträckning av elever i årskurs 3 men relativt ofta av elever i årskurs 4. För årskurs 4 var 

effektiviteten 54 % på de 2-siffriga uppgifterna med tiotalsövergång och 74 % på de 3-siffriga 

uppgifterna med tiotalsövergång. De vanligaste felen var växlingsfel, vilket förekom på 20 % 

av uppgifterna, och störst först-fel, som förekom på 10 % av uppgifterna. Stegvisa 

beräkningar användes i knappt hälften så stor utsträckning som talsortsvisa beräkningar, men 

förekom i samtliga årskurser. Den användes i störst utsträckning på de 2-siffriga uppgifterna 

med tiotalsövergång och frekvensen ökade också med stigande årskurs. Stegvisa beräkningar 

hade en genomsnittlig effektivitet på 85 % och det var ingen av feltyperna som dominerade 

(Johansson, 2011). 

Litteraturgenomgången avslutas genom att jag redogör för vilka definitioner som 

fortsättningsvis gäller i denna studie, samt presenterar studiens syfte och forskningsfrågor. 
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2.7 Definitioner  

Algoritm Lodrät algoritm eller vertikal uppställning. 

 

Beräkningsmetod Olika metoder att genomföra en beräkning, till exempel skriftligt. 

 

Beräkningsstrategier Olika sätt att ta sig an en beräkning, till exempel att använda sig av 

algoritmer. 

 

Differens Svaret i ett subtraktionsuttryck, slutmängden i en minsknings-

situation och skillnaden i en jämförelsesituation. 

 

Effektiv 

beräkningsstrategi 

Om eleven kommer fram till korrekt svar då beräkningsstrategin 

används. 

 

Feltyper Räknefel, störst först-fel, växlingsfel, tolkningsfel och procedurfel 

(för en utförligare beskrivning, se kap. 3.5).  

 

Lösningsförmåga I vilken utsträckning eleven kommer fram till korrekt svar. 

 

Minuend Första termen i ett subtraktionsuttryck, startmängden i en 

minskningssituation och den större mängden i en jämförelse-

situation. 

 

Naken uppgift Uppgift med enbart siffror och andra symboler. 

 

Olika typer av 

uppgifter 

Nakna uppgifter och textuppgifter. 

 

Stegvisa beräkningar Minuenden behålls intakt och subtrahenden delas upp. 

 

Subtrahend Andra termen i ett subtraktionsuttryck, förändringen i en 

minskningssituation och den mindre mängden i en jämförelse-

situation. 

 

Subtraktionssituationer Minskningssituation och jämförelsesituation. 

 

Talsortsvisa 

beräkningar 

Beräkning av varje talsort för sig där mellanleden skrivs ut. 

 

Textuppgift Uppgift som är insatt i en kontext. 

 

Uppgifternas 

utformning 

Om det är en naken uppgift eller en textuppgift, vilken 

subtraktionssituation som texten beskriver, vilken del av 

subtraktionsuttrycket som efterfrågas eller vilka tal uppgiften består 

av, till exempel tal som är nära varandra eller tal som leder till 

växling. 
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2.8 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien är att undersöka om elever i årskurs 3 anpassar beräkningsstrategierna 

utifrån subtraktionsuppgifternas olika utformning, samt om vissa beräkningsstrategier är 

effektivare än andra. Syftet är också att undersöka om uppgifternas utformning har betydelse 

för elevernas lösningsförmåga. För att uppnå syftet med studien utgår jag från följande 

forskningsfrågor: 

 

1. Vilka beräkningsstrategier använder eleverna när de löser olika 

subtraktionsuppgifter? 

2. I vilken utsträckning leder olika beräkningsstrategier till korrekt besvarade 

uppgifter? 

3. Vilka feltyper förekommer när eleverna löser olika uppgifter och vilka 

beräkningsstrategier kan feltyperna kopplas till? 

4. Hur påverkar uppgifternas utformning elevernas lösningsförmåga? 
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3 Metod 

I detta kapitel kommer jag att redogöra för vilken metodisk ansats jag har valt i min 

undersökning och hur denna passar mitt syfte och min frågeställning. Jag kommer också att ta 

upp vad som låg till grund för det urval som gjordes, vilka avgränsningar som blev aktuella 

och vilka etiska överväganden som gjorts. Vidare beskriver jag vilken datainsamlingsmetod 

som användes, hur testuppgifterna designades samt hur undersökningen genomfördes och 

vilket bortfall som uppstod. Avslutningsvis redogör jag för hur det insamlade datamaterialet 

bearbetades. 

 

3.1 Metodisk ansats 

Enligt Johansson och Svedner (2010) handlar en undersöknings uppläggning om de olika 

kombinationer av metoder som kan ingå vid datainsamlingen. Bryman (2011) använder 

begreppen forskningsdesign och forskningsmetod där design kan sägas vara den struktur som 

utgör ramen för undersökningen och som påverkar valet av metod eller metoder som används 

samt hur dataanalysen genomförs. En form av uppläggning är kartläggande 

surveyundersökning med hjälp av enkät eller prov. Den är användbar när man vill få 

information baserat på ett bredare område eller från ett större antal individer och den går 

också att kombinera med intervjuer av de informanter vars resultat är särskilt intressanta för 

studien (Johansson & Svedner, 2010; Patel & Davidson, 2011). Bryman framhåller att en 

surveyundersökning oftast likställs med enkäter och strukturerade intervjuer och menar därför 

att man i stället kan använda den mer generella termen tvärsnittsdesign, då man förutom 

enkäter och strukturerade intervjuer också kan använda andra metoder vid datainsamlingen. 

Vidare definierar Bryman denna som att: 

 

En tvärsnittsdesign innebär att man samlar in data från mer än ett enda fall (oftast många 

fler än ett) vid en viss tidpunkt i syfte att komma fram till en uppsättning kvantitativa eller 

kvantifierbara data med koppling till två eller fler (oftast många fler än två) variabler som 

sedan granskas för att man ska kunna upptäcka mönster när det gäller olika slags samband. 

(Bryman, 2011, s. 64) 

 

Utifrån syfte och frågeställning samt utifrån Brymans (2011) definition av en tvärsnittsdesign 

valde jag att använda mig av denna eftersom jag var intresserad av att få material från ett 

större antal elever. Om antalet informanter är tillräckligt stort ökar enligt Bryman 

sannolikheten för att man får en variation av de variabler som är intressanta att undersöka. 

 

3.2 Urval 

Syftet med studien var att bland annat undersöka vilka beräkningsstrategier elever i årskurs 3 

använder för att lösa olika subtraktionsuppgifter och om uppgifternas utformning har 

betydelse för elevers lösningsförmåga. Anledningen till att jag valde årskurs 3 är att den tidiga 

matematikundervisningen är mycket viktig, när det gäller elevers möjligheter att tillägna sig 
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de grundläggande matematikkunskaper som behövs för att inte senare hamna i 

matematiksvårigheter (Löwing, 2008). Dessutom introduceras algoritmer vanligtvis inte 

förrän i årskurs 3, enligt Johansson (2011), och utifrån detta var det därför relevant att 

undersökningen kunde genomföras med elever i årskurs 3. 

Patel och Davidson (2011) menar att vid en surveyundersökning (tvärsnittsdesign) måste man 

ta ställning till frågan om generaliserbarhet, det vill säga om resultatet kan anses gälla för fler 

individer än de som ingick i undersökningen. Begreppet population innefattar en större 

avgränsad grupp som forskaren är intresserad av att studera, vilket i min undersökning skulle 

motsvaras av samtliga elever i årskurs 3. Om man inte kan undersöka hela populationen måste 

man enligt Patel och Davidson göra ett slumpmässigt urval, ett så kallat stickprov eller 

sampel, och i de fall då urvalet gjorts på ett korrekt sätt så kan stickprovet anses representativt 

för hela populationen, det vill säga resultatet är generaliserbart. 

Då tanken var att jag skulle genomföra datainsamlingen under min VFU-period som jag 

skulle ha i en årskurs 3, så valde jag att inte använda mig av ett slumpmässigt urval utan i 

stället ett så kallat bekvämlighetsurval. Enligt Bryman (2011) innebär det att man i sin studie 

använder sig av de personer man för tillfället har tillgängliga, vilket således innebar min 

VFU-klass samt ytterligare en klass 3 på samma skola. Urvalet kom därmed att bestå av totalt 

35 elever. 

 

3.2.1 Avgränsning 

För att inte datamaterialet skulle bli för omfattande så valde jag att bara fokusera på 

subtraktionsuppgifter och valde således bort additionsuppgifter. Anledningen till detta är att 

forskning, såväl som resultat på nationella prov i matematik för årskurs 3 och 5 samt TIMSS-

studier, visar att elever har svårare att lösa uppgifter med subtraktion än med addition 

(exempelvis Alm, 2011; Chinn, 2012; PRIM-gruppen, 2014b; Skolverket, 2012). Detta kan 

enligt Larsson (2010) bero på att subtraktion utgörs av fler problemställningar (situationer) än 

vad addition gör samt att subtraktionsalgoritmen enligt Löwing (2008) uppfattas som svårare 

än additionsalgoritmen. Det var därför, enligt min uppfattning, mest intressant att undersöka 

just subtraktionsuppgifter. 

Avgränsningen innebar också att jag endast använde mig av uppgifter inom talområdet 0 - 

200, eftersom detta motsvarar kunskapskravet för årskurs 1-3, det vill säga ”Vid addition och 

subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredsställande 

resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0–200.” (Skolverket, 2011b, s.67). 

 

3.2.2 Forskningsetiska överväganden 

Vid forskning måste forskaren göra olika etiska överväganden innan undersökningen 

genomförs för att på så vis kunna ta hänsyn till eventuella problem som forskningen kan ge 

upphov till. För att kunna besvara mina frågeställningar valde jag att använda mig av ett 

matematiktest där eleverna skriftligen fick redovisa sina lösningar vilket innebar att jag 

behövde göra etiska överväganden utifrån mitt val av metod. I forskningsprocessen ställs 

olika uppförandekrav på forskaren och dessa krav har sin grund i de etiska normer och 

värderingar som genomsyrar samhället (Vetenskapsrådet, 2011). Detta innebär bland annat att 

forskaren har ett stort ansvar gentemot de människor som deltar i forskningen, så att dessa 
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inte kränks eller kommer till skada, det så kallade individskyddskravet. Individskyddskravet är 

utgångspunkten för de etiska överväganden som forskaren ska göra och till hjälp finns olika 

forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002). Individskyddskravet utgörs av fyra 

huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att ”Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den 

aktuella forskningsuppgiftens syfte” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7).  I missivbrevet (se bilaga 

1) som lämnades till eleverna, för vidarebefordran till vårdnadshavarna, framgick vad syftet 

med min undersökning var och hur denna skulle genomföras. Vidare framgick också att 

deltagandet var frivilligt och att eleverna när som helst kunde välja att avbryta deltagandet 

utan att det medförde några negativa konsekvenser för eleverna. Vårdnadshavarna 

informerades även om att eleverna skulle garanteras anonymitet i undersökningen och i den 

färdiga rapporten samt att det insamlade materialet endast skulle användas i forskningssyfte. I 

samband med att missivbrevet lämnades ut så gav jag också muntligen samma information till 

eleverna och bad dem att fundera på om de skulle vilja delta i undersökningen eller inte. 

Samtyckeskravet innebär att ”Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över 

sin medverkan” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9). För att inhämta vårdnadshavares godkännande 

till att eleven deltog i min undersökning så utformade jag ett samtyckesformulär i anslutning 

till informationsbrevet (se bilaga 1). Vårdnadshavarna hade sedan en vecka på sig innan 

samtyckesformuläret skulle återlämnas till mig. Eftersom deltagandet var frivilligt så hade 

eleven möjlighet att välja att inte delta i undersökningen även om dennes vårdnadshavare gett 

sitt samtycke. 

Konfidentialitetskravet innebär att ”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer 

skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt 

att obehöriga inte kan ta del av dem” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). I missivbrevet (se bilaga 

1) framgick som tidigare nämnts att eleverna garanterades anonymitet i både undersökningen 

och i resultatredovisningen. Eleverna behövde inte skriva sitt namn på testhäftet, testen 

samlades in slumpvis då en elev blev klar och varken skola eller kommun namngavs i 

rapporten. 

Nyttjandekravet innebär att ”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas 

för forskningsändamål” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). I missivbrevet (se bilaga 1) framgick 

att jag endast skulle använda det insamlade materialet i mitt examensarbete det vill säga för 

forskningsändamål. Utifrån de etiska överväganden som jag har gjort så anser jag att de fyra 

huvudkrav som ingår i individskyddskravet därmed kan ses som uppfyllda. 

 

3.3 Datainsamlingsmetod 

För att samla in relevant material som kunde hjälpa till att besvara mina forskningsfrågor, 

använde jag mig av ett matematiktest (se bilaga 2) där eleverna skriftligen fick lösa olika 

subtraktionsuppgifter och samtidigt redovisa sina beräkningsstrategier. För att se om 

uppgifterna i testet kunde ge svar på forskningsfrågorna så gjordes först en så kallad 

pilotstudie, vilket enligt Patel och Davidson (2011) innebär att uppgifterna testas på ett 

mindre antal personer som kan sägas motsvara den ordinarie undersökningsgruppen. 

Pilotstudien genomfördes med fyra elever i årskurs 3, som går i en skola i min hemkommun, 

och studien visade att samtliga testuppgifter var användbara för att besvara 

forskningsfrågorna. Dessa fyra elevers svar användes inte i sammanställningen av resultatet. 
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3.3.1 Design av testuppgifterna 

Eftersom jag ville undersöka elevers val av beräkningsstrategier och lösningsförmåga av olika 

subtraktionsuppgifter, så består därför testet av uppgifter som är utformade på flera olika sätt. 

Samtliga uppgifter utformades också med viss inspiration från Diamant - Nationella 

diagnoser i matematik (Skolverket, 2013a) och från Exempel på uppgifter från 2010 och 2011 

års ämnesprov i matematik för årskurs 3 (PRIM-gruppen, 2014a). Detta gjordes för att 

säkerställa kvaliteten på uppgifterna när det gäller det matematiska innehållet, samt den 

visuella utformningen. Jag utgick även från Larsson (2010, 2011b) eftersom jag ville 

undersöka vilka beräkningsstrategier eleverna använder när de löser olika 

subtraktionsuppgifter, och hur olika uppgifters utformning påverkar elevernas 

lösningsförmåga. Vidare utgick jag också ifrån det som tidigare framkommit i kapitel 2, det 

vill säga att elever har svårare att lösa subtraktionsuppgifter med tiotalsövergång, än utan 

tiotalsövergång (PRIM-gruppen, 2013; Skolverket, 2008) samt att vissa beräkningsstrategier 

är mer effektiva i uppgifter utan tiotalsövergång, än i uppgifter med tiotalsövergång 

(Johansson, 2011). Det är också vanligt att elever, i uppgifter där talen är nära varandra, inte 

anpassar sitt val av beräkningsstrategi (Alm, 2010; Johansson, 2011). I textuppgifter kan 

dessutom olika ord och subtraktionssituationer, påverka elevernas val av beräkningsstrategi 

och räknesätt (Frisk, 2009; Larsson, 2011b; McIntosh, 2008). 

Mot bakgrund av detta så utformades tio subtraktionsuppgifter: fem nakna uppgifter och fem 

textuppgifter. Uppgifter med och utan tiotalsövergång, samt uppgifter där minuenden, 

subtrahenden eller differensen efterfrågas, finns representerade både som naken uppgift och 

som textuppgift. Samma sak gäller för olika talområden, då både nakna uppgifter och 

textuppgifter består av tal som befinner sig inom talområdet 0–200. En uppgift där de 

ingående talen är nära varandra, finns utformad som naken uppgift. I textuppgifterna 

förekommer både minskningssituationer och jämförelsesituationer, samt ord som till exempel 

kvar, färre, och fler. Samtliga testuppgifter användes i varje forskningsfråga. 

I tabellen nedan (tabell 1) framgår genom olika förkortningar hur respektive testuppgift är 

utformad och dessa förkortningar används fortsättningsvis parallellt med den längre 

benämningen. Följande förkortningar och benämningar gäller i detta arbete: N = Naken 

uppgift. Tm = Textuppgift, minskning. Tj = Textuppgift, jämförelse. M10 = Med 

tiotalsövergång. U10 = Utan tiotalsövergång. Min = Minuenden saknas. Sub = Subtrahenden 

saknas. Dif = Differensen saknas. 

 

Tabell 1. Översikt som visar testuppgifternas utformning 

Uppgift Kategorier 

1 N U10 Dif 

2 Tm M10 Dif 

3 N M10 Dif 

4 Tj M10 Dif 

5 N U10 Sub 

6 Tm M10 Sub 

7 N M10 Min 

8 Tj U10 Sub 

9 N U10 Dif 

10 Tm M10 Min 
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3.4 Genomförande och bortfall 

Jag började med att personligen informera rektor och lärare om syftet med min studie och fick 

deras godkännande till att genomföra denna. För att även informera vårdnadshavarna om min 

studie och för att be om samtycke till att deras barn deltog i undersökningen så formulerade 

jag ett missivbrev (se bilaga 1). Detta delade jag ut till samtliga elever i årskurs 3 och bad dem 

att lämna brevet till sina föräldrar eller till sina vårdnadshavare. I samband med detta så 

informerade jag också eleverna muntligt om bland annat syftet med undersökningen, hur den 

skulle genomföras och att det var frivilligt att delta i undersökningen. 

Vårdnadshavarna hade en vecka på sig att återlämna samtyckesformuläret och 31 formulär 

återlämnades inom denna tidsram. Resterande fyra formulär lämnades in under loppet av tre 

dagar och således var samtliga formulär återlämnade. 33 vårdnadshavare gav sitt 

godkännande till att deras barn fick delta i undersökningen och två vårdnadshavare gav inte 

sitt godkännande. En försvårande omständighet var att undersökningen skulle genomföras 

under samma period som de nationella ämnesproven i svenska och matematik genomfördes. 

Detta innebar begränsningar för den tid jag hade till förfogande. Testet genomfördes med 

varje klass för sig och vid dessa två tillfällen var sammanlagt fyra elever sjuka, varvid två av 

dessa elever genomförde testet vid ett senare tillfälle. Bortfallet bestod således av två elever 

som var långtidssjuka och som därmed inte hann delta i undersökningen. Totalt genomförde 

31 elever testet. 

Innan jag delade ut testet så informerade jag eleverna om att: 

 De inte skulle skriva namn på testet eftersom det skulle vara anonymt. 

 De själva fick välja hur de skulle lösa uppgifterna till exempel genom att använda sig av 

algoritmer, talsortsvisa beräkningar, stegvisa beräkningar och så vidare. 

 De fick använda olika lösningsstrategier i olika uppgifter. 

 De skulle vara noga med att redovisa sina lösningar så att jag kunde följa deras sätt att 

tänka. Det räckte inte med att bara skriva svar. 

 De hade 30 minuter på sig att genomföra testet och att de endast fick använda sig av penna 

och suddgummi. 

 De inte hade möjlighet att få hjälp med att lösa uppgifterna men att de kunde fråga mig 

om det var något annat kring uppgifterna som de undrade över. 

 De skulle kontrollera att de hade besvarat alla uppgifter och sedan räcka upp handen så att 

jag kunde samla in testen. För att inte störa sina kamrater så skulle de ta tyst läsning. 

 

3.5 Databearbetningsmetod 

För att underlätta databearbetningen började jag med att numrera varje testhäfte från 1 till 31, 

vilket i rådatatabellerna motsvarades av ”elev 1”, ”elev 2”, ”elev 3” och så vidare. Varje 

testuppgift resulterade i en rådatatabell där information från datamaterialet placerades in 

under tre olika huvudkategorier: beräkningsstrategi, lösningsförmåga och feltyp. För att 

kunna analysera vilken beräkningsstrategi eleven använt sig av så tog jag hjälp av den matris 



19 

 

som Larsson (2011b) utgick ifrån i sin undersökning. Jag har dock enbart använt de delar av 

matrisen som var relevant för min undersökning och således utelämnat vissa delar (se fig. 2). I 

min databearbetning valde jag att ta med tre olika kategorier av beräkningsstrategier: 

algoritmer, talsortsvisa beräkningar och stegvisa beräkningar. Oavsett vilken variant som 

eleven använt sig av i respektive beräkningsstrategi så markerades enbart för antingen 

algoritmer, talsortsvisa beräkningar eller stegvisa beräkningar. Till exempel om beräkningen 

var utförd enligt stegvisa beräkningar med kompletterande addition, så markerades stegvisa 

beräkningar. Om beräkningen inte passade in på någon av dessa tre beräkningsstrategier, till 

exempel i de fall då eleven inte visat tydligt hur hon/han gjort eller om eleven enbart angett ett 

svar, markerades kategorin övriga beräkningsstrategier. 

Beräkningsstrategi Exempeluppgift: 64 - 26 

Algoritmberäkningar  

Kännetecknas av att beräkningarna görs 

på samma sätt enligt en inlärd procedur 

samt att alla tal behandlas som ental. 

            10 

         64 

Exempelvis:       -  26 

          38 

Talsortsvisa beräkningar  

Standard: 

Subtrahera talsorterna för sig och addera 

sedan deldifferenserna. 

60 - 20 = 40; 4 - 6 = -2; 40 + (-2) = 38 

60 - 20 = 40; 4 - 6 = -2; 40 - 2 = 38 

Felaktig variant: 

60 - 20 = 40; 4 - 6 = 2; 40 + 2 = 42 

 

Mixad beräkning: 

Dela upp i tiotal och ental. Utför 

operationen med tiotalen. Lägg tillbaka 

minuendens ental och dra bort 

subtrahendens ental. 

60 - 20 = 40; 40 + 4 = 44; 44 - 6 = 38 

Felaktiga varianter: 

60 - 20 = 40; 40 - 6 = 34 

60 - 20 = 40; 40 - 6 = 34; 34 - 4 = 30 

Stegvisa beräkningar  

Standard: 

Räkna ner med tiotalen och därefter med 

entalen. 

64 - 20 = 44; 44 - 6 = 38 

Varianter: 

64 - 10 - 10 = 44; 44 - 6 = 38 

64 - 6 = 58; 58 - 20 = 38 

64 - 6 = 58; 58 - 10 - 10 = 38 

 

Med kompensation: 

Räkna ner för långt och lägg sedan till de 

ental som du räknade för långt. 

64 - 30 = 34; 34 + 4 = 38 

Variant: 

64 - 10 - 10 - 10 = 34; 34 + 4 = 38 

 

Med kompletterande addition: 

26 + 4 = 30; 30 + 30 = 60; 60 + 4 = 64 

Svaret är: 4 + 30 + 4 = 38 

Variant: 

26 + 4 = 30; 30 + 10 + 10 + 10 = 60; 60 + 4 = 64 

Svaret är: 4 + 10 + 10 + 10 + 4 = 38 

Figur 2. Matris för att analysera beräkningsstrategier (efter Larsson, 2011b, s. 20 -21). 
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Den andra huvudkategorin var lösningsförmåga och här markerades kategorin rätt om eleven 

kommit fram till rätt svar på uppgiften och om eleven kommit fram till fel svar markerades 

kategorin fel. I de fall eleven inte besvarat uppgiften, till exempel hoppat över den eller 

avbrutit sin beräkning, markerades kategorin obesvarad. 

Den tredje huvudkategorin var feltyper och för att analysera elevernas felsvar så utgick jag 

bland annat ifrån de tre kategorier av feltyper som Johansson (2011) beskriver: 

 Räknefel: Alla fel där eleven svarat med ett tal som är 1 eller 2 mer, eller mindre, än 

det korrekta svaret. Till exempel svarat 1, 2, 4 eller 5 på uppgiften 9 - 6.  

 Störst först-fel: Alla fel där eleven vänt på entalen och räknat störst först. Till exempel 

räknat 5 - 4 på uppgiften 24 - 15. 

 Växlingsfel: Alla fel där eleven använt en algoritm och räknat rätt på entalen men 

räknat fel på tio- eller hundratalen. Till exempel svarat 36 på uppgiften 52 - 26. 

Utöver dessa kategorier så valde jag att ha med ytterligare två kategorier av feltyper: 

 Tolkningsfel: Hit hör alla fel som orsakats av att eleverna feltolkat en textuppgift eller 

en naken uppgift och därmed valt fel räknesätt. Till exempel räknat 48 + 16 = 64 

istället för det korrekta 48 - 16 = 32. 

 Procedurfel: Innebär att eleverna subtraherat deldifferenserna istället för adderat vid 

talsortsvisa beräkningar, det vill säga fått svaret 27 (30 - 3) istället för 33 (30 + 3) i 

uppgiften 65 - 32. Ett annat exempel på procedurfel är om eleverna använt två olika 

räknesätt i en och samma algoritm, till exempel adderat entalen men subtraherat 

tiotalen, det vill säga 51 - 33 = 24. 

För de fel som inte kunde placeras in under ovanstående fem kategorier av feltyper, 

markerades kategorin övrigt fel. 

Det kvalitativa datamaterialet analyserades, kategoriserades och placerades in i rådatatabeller 

för att kunna kvantifieras. För varje testuppgift användes en rådatatabell där tabellraderna 

representerade eleverna och kolumnerna representerade de nyss nämnda kategorierna. 

Därefter användes flertalet korstabeller för att kunna påvisa eventuella mönster och samband 

vilka sedan tydliggjordes genom olika stapeldiagram. 
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4 Resultat 

I detta kapitel presenterar jag resultatet från datainsamlingen genom att först redovisa hur 

elevernas lösningsförmåga och val av beräkningsstrategi såg ut för respektive testuppgift. 

Sedan redovisas, för varje testuppgift, i vilken utsträckning olika feltyper förekom och vilken 

beräkningsstrategi som användes då felet gjordes. Därefter beskriver jag hur antalet rätt 

fördelades över antalet elever och avslutningsvis redogör jag för min analys av resultatet, 

kopplat till mina forskningsfrågor. 

  

4.1 Testresultat 

I tabellen nedan (tabell 2) presenteras resultatet för testet genom att varje uppgift redovisas 

rad för rad.  I tabellen framgår vilken utformning uppgiften har och hur elevernas 

lösningsförmåga såg ut, det vill säga antalet elever som besvarat uppgiften rätt, fel eller inte 

besvarat den alls. Vidare framgår vilka beräkningsstrategier som användes och i vilken 

utsträckning dessa ledde till rätt eller fel svar, för respektive uppgift. Följande förkortningar 

gäller i tabell 2: R = Rätt och F = Fel. Angående förkortningarna till uppgifternas utformning, 

se kapitel 3.3.1.        

 

Tabell 2. Elevernas lösningsförmåga och val av beräkningsstrategi relaterat till respektive 

testuppgift, samt antalet rätt och fel per beräkningsstrategi och uppgift  

Lösningsförmåga         Beräkningsstrategi 

Uppg. Utformning   Rätt  Fel  Obesv.  Algoritmer Talsortsvisa  Stegvisa  Övriga 

  1   N+U10+Dif   21   10   –    11R+1F   5R+8F    3R+1F   2R 

  2   Tm+M10+Dif  18   12   1    9R+3F   1R+6F    4R+1F   4R+2F 

  3   N+M10+Dif   17   13   1    8R+5F   5F      7R    2R+3F 

  4   Tj+M10+Dif   21     9   1    7R+1F   1R+2F    4R+1F   9R+5F 

  5   N+U10+Sub   26     3   2    1F     1R     4R    21R+2F 

  6   Tm+M10+Sub  16   13   2    4R+4F   4F      3R    9R+5F 

  7   N+M10+Min   13   14   4    3R    2F      –     10R+12F 

  8   Tj+U10+Sub   20   10   1    6R+3F   2F      2R+2F   12R+3F 

  9   N+U10+Dif   29     1   1    15R    5R     3R    6R+1F 

10   Tm+M10+Min  23     5   3    9R+1F   3R+1F    1R    10R+3F 

 

Totalt         204   90    16     72R+19F    16R+30F    31R+5F   85R+36F 

 



22 

 

I nästa tabell (tabell 3) framgår i vilken utsträckning olika feltyper förekom när eleverna löste 

testuppgifterna och vilka beräkningsstrategier som användes då felen uppkom. Följande 

förkortningar är aktuella i tabell 3: A = Algoritmer. T = Talsortsvisa beräkningar. S = 

Stegvisa beräkningar. Ö = Övriga beräkningsstrategier. För att ge ett exempel: I uppgift 1 

förekom räknefel; 1 av dessa räknefel gjordes då algoritmer användes (A1) och 1 gjordes vid 

stegvisa beräkningar (S1).  

 

Tabell 3. Förekomsten av olika feltyper kopplade till valet av beräkningsstrategi, samt 

relaterat till respektive uppgift  

Feltyper 

Uppg.  Räknefel  Störst först-fel  Växlingsfel  Tolkningsfel   Procedurfel  Övrigt fel 

  1    A1+S1   –       –      –       T7      T1 

  2    S1     A1+T2     A1     –       A1+T4    Ö2 

  3    –     A4+T1     A1     –       T4      Ö3 

  4    S1     A1+T2     –      –       –      Ö5 

  5    –     –       –      A1      –      Ö2 

  6    Ö1    A3+T4     A1     –       –      Ö4 

  7    T1     –       –      T1+Ö3     –      Ö9 

  8    –     –       –      A3+S2+Ö3   T2      – 

  9    –     –       –      –       –      Ö1 

10    Ö2    –       –      A1+T1+Ö1   –      – 

 

När det gäller i vilken utsträckning varje elev lyckades besvara testuppgifterna korrekt, så 

visar nedanstående diagram (se fig. 3) hur antalet rätt besvarade uppgifter fördelade sig över 

antalet elever.  

 

 

Figur 3. Diagram som visar antal elever med respektive antal rätt. 
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4.2 Analys 

Nedan redogör jag för min analys av resultatet, vilken presenteras med utgångspunkt i 

respektive forskningsfråga. 

 

4.2.1 Forskningsfråga 1 

Vilka beräkningsstrategier använder eleverna när de löser olika subtraktionsuppgifter? 

Resultatet (se tabell 2) och analysen av den enda testuppgiften där talen är nära varandra 

(uppgift 9), visar att hälften av eleverna som besvarade uppgiften valde att använda sig av en 

algoritm. Talsortsvisa beräkningar och övriga beräkningsstrategier användes vardera av 

ungefär en femtedel av eleverna. Stegvisa beräkningar förekom i minst utsträckning, då 

endast en tiondel av eleverna använde denna beräkningsstrategi. 

När det gäller uppgifter med tiotalsövergång, visar analysen att eleverna totalt sett använde 

sig av övriga beräkningsstrategier i störst utsträckning, det vill säga i drygt två femtedelar av 

uppgifterna. Vidare användes algoritmer i cirka en tredjedel av alla uppgifter, vilket är dubbelt 

så mycket som talsortsvisa beräkningar. I lägst utsträckning förekom stegvisa beräkningar 

som användes i drygt en tiondel av samtliga uppgifter med tiotalsövergång. Analysen visar att 

det inte var någon nämnvärd skillnad mellan uppgifter med tiotalsövergång och uppgifter utan 

tiotalsövergång, vad gäller valet av beräkningsstrategi. Algoritmer och stegvisa beräkningar 

förekom i exakt samma utsträckning i uppgifter utan tiotalsövergång, som i uppgifter med 

tiotalsövergång. Talsortsvisa beräkningar förekom i 4 % högre utsträckning och övriga 

beräkningsstrategier förekom således i 4 % lägre utsträckning, jämfört med uppgifter med 

tiotalsövergång. 

Vidare framgår att i nakna uppgifter använde eleverna totalt sett övriga beräkningsstrategier i 

störst utsträckning, med andra ord i två femtedelar av dessa uppgifter. Algoritmer användes i 

knappt en tredjedel av uppgifterna och talsortsvisa beräkningar i knappt en femtedel. I lägst 

utsträckning, drygt en tiondel, användes stegvisa beräkningar. När det gäller textuppgifter så 

förekommer de olika beräkningsstrategierna i nästan exakt samma utsträckning som i nakna 

uppgifter. Övriga beräkningsstrategier och algoritmer förekom vardera i 2 % högre 

utsträckning och talsortsvisa beräkningar förekom i 4 % lägre utsträckning, jämfört med i 

nakna uppgifter. Stegvisa beräkningar användes därmed i exakt samma utsträckning som i 

nakna uppgifter. 

En djupare analys av några testuppgifter visar dock att det finns tydliga skillnader i 

förekomsten av olika beräkningsstrategier, både inom respektive uppgift och då man jämför 

vissa uppgifter med varandra. Om man tittar på uppgifterna med tiotalsövergång där 

differensen saknas (M10+Dif), så ser man att det inte skiljer något nämnvärt mellan 

textuppgiften (uppgift 2) och den nakna uppgiften (uppgift 3), när det gäller elevernas val av 

beräkningsstrategi (se fig. 4). Dessutom är valet av beräkningsstrategi relativt jämt fördelat i 

båda uppgiftstyperna, förutom när det gäller algoritmer, som användes i betydligt större 

utsträckning i både textuppgiften och i den nakna uppgiften. Ser man däremot på uppgifter 

med tiotalsövergång där minuenden saknas (M10+Min), så är skillnaden större när det gäller i 

vilken utsträckning olika beräkningsstrategier användes, både mellan uppgiftstyperna och 

inom respektive uppgiftstyp. Algoritmer och talsortsvisa beräkningar förekom betydligt oftare 

i textuppgiften (uppgift 10), än i den nakna uppgiften (uppgift 7). I den nakna uppgiften 
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användes däremot övriga beräkningsstrategier i mycket hög grad, medan stegvisa beräkningar 

inte användes alls. 

 

 

Figur 4. Diagram som visar i vilken utsträckning olika beräkningsstrategier användes i 

uppgifter med tiotalsövergång där differensen eller minuenden saknas. 

 

Även i uppgifter utan tiotalsövergång, där subtrahenden saknas (U10+Sub), är skillnaden stor 

när det gäller i vilken utsträckning olika beräkningsstrategier användes, både mellan 

uppgiftstyperna och inom respektive uppgiftstyp (se fig. 5). Här framgår att eleverna använde 

sig av algoritmer, talsortsvisa beräkningar och stegvisa beräkningar i betydligt större 

utsträckning i textuppgiften (uppgift 8), än i den nakna uppgiften (uppgift 5). Dessutom 

användes övriga beräkningsstrategier i mycket hög grad, även i den här nakna uppgiften. 

 

 

Figur 5. Diagram som visar i vilken utsträckning olika beräkningsstrategier användes i 

uppgifter utan tiotalsövergång där subtrahenden saknas. 

40% 43% 

11% 

36% 

23% 
17% 

7% 
63% 17% 23% 

4% 

20% 17% 

82% 

46% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Tm + Dif (uppgift 2) N + Dif (uppgift 3) N + Min (uppgift 7) Tm + Min (uppgift 10)

Fr
e

kv
e

n
s 

Uppgifter med tiotalsövergång (M10) 

Algoritmer Talsortsvisa beräkningar Stegvisa beräkningar Övriga beräkningsstrategier

3% 

30% 

3% 7% 

14% 13% 

80% 

50% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

N + Sub (uppgift 5) Tj +  Sub (uppgift 8)

Fr
e

kv
e

n
s 

Uppgifter utan tiotalsövergång (U10) 

Algoritmer

Talsortsvisa beräkningar

Stegvisa beräkningar

Övriga beräkningsstrategier



25 

 

För att försöka få svar på varför övriga beräkningsstrategier användes i så hög utsträckning, 

analyserades samtliga nakna uppgifter. Här framgår att i testuppgift 1, 3 och 9 förekom övriga 

beräkningsstrategier i betydligt lägre utsträckning, jämfört med testuppgift 5 och 7. 

Gemensamt för uppgifterna där övriga beräkningsstrategier användes i låg utsträckning, är att 

differensen saknas i dessa. I de två nakna uppgifterna där övriga beräkningsstrategier förekom 

i hög utsträckning, är det istället subtrahenden och minuenden som efterfrågas. Vidare 

framkommer att över 70 % av eleverna valde att skriva svaret på strecket inuti ”molnet”, i 

både uppgift 5 och uppgift 7. Nedan visas några av elevlösningarna för dessa uppgifter, både 

korrekta och felaktiga (se bild 2 och bild 3). 

 

            

            

    

Bild 2. Olika elevlösningar av testuppgift 5, där svaret också har skrivits inuti ”molnet”. 
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Bild 3. Olika elevlösningar av testuppgift 7, där svaret också har skrivits inuti ”molnet”. 

 

4.2.2 Forskningsfråga 2 

I vilken utsträckning leder olika beräkningsstrategier till korrekt besvarade uppgifter? 

Analysen av resultattabellen (tabell 2) visar att stegvisa beräkningar är den mest effektiva 

beräkningsstrategin, då den ledde till rätt svar i 86 % av de tillfällen den användes av 

eleverna. Algoritmer var den näst effektivaste beräkningsstrategin och ledde till rätt svar i 79 

% av de tillfällen den användes. Sämst var talsortsvisa beräkningar som hade en effektivitet 

på endast 35 %. Kategorin övriga beräkningsstrategier redovisas inte, eftersom den inte utgör 

en specifik beräkningsstrategi. 
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Det är också skillnad i beräkningsstrategiernas effektivitet beroende på om uppgifterna är 

med, eller utan, tiotalsövergång (se fig. 6). Störst skillnad var det när talsortsvisa beräkningar 

användes, då dessa ledde till rätt svar i betydligt lägre utsträckning i uppgifter med 

tiotalsövergång, än i uppgifter utan tiotalsövergång. Vidare framgår att i uppgifter med 

tiotalsövergång, är stegvisa beräkningar den mest effektiva beräkningsstrategin, medan i 

uppgifter utan tiotalsövergång är algoritmer effektivast. 

 

 

Figur 6. Diagram som visar beräkningsstrategiernas effektivitet i uppgifter med 

tiotalsövergång och i uppgifter utan tiotalsövergång. 

 

Som framgått tidigare (se kap. 4.1) var det en elev som hade tio rätt och fem elever som hade 

nio rätt på testet. Analysen av vilka beräkningsstrategier dessa elever använde visar att 

algoritmer förekom i störst utsträckning, det vill säga i drygt hälften av lösningarna. Stegvisa 

beräkningar användes i cirka en femtedel av lösningarna medan talsortsvisa beräkningar 

endast förekom i 3 % av alla lösningar. Vidare framgår att den elev som hade tio rätt på testet 

valde att använda sig av en algoritm, sju stegvisa beräkningar och två övriga 

beräkningsstrategier. 

 

4.2.3 Forskningsfråga 3 

Vilka feltyper förekommer när eleverna löser olika subtraktionsuppgifter och vilka 

beräkningsstrategier kan feltyperna kopplas till? 

Resultatet (se tabell 3) och analysen visar att samtliga feltyper förekom då eleverna löste 

testuppgifterna. Vanligast var övrigt fel som förekom i cirka en tredjedel av felen som gjordes 

(se fig. 7). Störst först-fel, procedurfel och tolkningsfel förekom alla i ungefär lika stor 

utsträckning, det vill säga i cirka en femtedel var, av samtliga fel. Räknefel förekom i ungefär 

hälften så stor utsträckning som dessa och växlingsfel förekom i lägst utsträckning, det vill 

säga i endast 3 % av samtliga fel som gjordes. 
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Figur 7. Diagram som visar förekomsten av respektive feltyp då eleverna löste uppgifter med 

tiotalsövergång och uppgifter utan tiotalsövergång. 

 

Vidare framgår av analysen att de tolkningsfel som gjordes var kopplade till fyra olika 

testuppgifter. Hälften av alla tolkningsfel uppkom när eleverna löste uppgift 8 (Tj+U10+Sub), 

vilket är dubbelt så mycket som i uppgift 7 (N+M10+Min). Därutöver gjordes cirka en 

femtedel av tolkningsfelen i uppgift 10 (Tm+M10+Min), samt ett tolkningsfel (6 %) i uppgift 

5 (N+U10+Sub). Nedan illustreras detta med hjälp av några elevlösningar (se bild 4 och bild 

5).  

 

   

 

Bild 4. Elevlösningar med olika tolkningsfel. Till vänster: uppgift 5. Till höger: uppgift 7. 
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Bild 5. Elevlösningar med olika tolkningsfel. Överst: uppgift 8. Nederst: uppgift 10. 

 

När det gäller i vilken utsträckning respektive feltyp kan kopplas till olika 

beräkningsstrategier, visar analysen att flest räknefel det vill säga två femtedelar, gjordes i 

samband med att stegvisa beräkningar användes. Vidare framgår att hälften av alla störst 

först-fel är kopplade till algoritmer och den andra hälften till talsortsvisa beräkningar, samt att 

hela 94 % av procedurfelen uppkom vid användandet av talsortsvisa beräkningar. Kategorin 

övriga beräkningsstrategier redovisas inte eftersom den inte utgör en specifik 

beräkningsstrategi. Feltypen tolkningsfel redovisas inte eftersom den inte är orsakad av att 

eleverna valt en viss beräkningsstrategi, utan beror på att eleven feltolkat uppgiften och 

därmed valt fel räknesätt. Feltypen övrigt fel kan inte kopplas till någon specifik 

beräkningsstrategi, eftersom det inte går att avgöra om felet beror på valet av 

beräkningsstrategi, och därför redovisas inte heller den. 

Nedan visas exempel på hur olika beräkningsstrategier gav upphov till olika feltyper (se bild 

6). Överst till vänster: Stegvisa beräkningar och räknefel i uppgift 1 (N+U10+Dif). Överst till 

höger: Talsortsvisa beräkningar och störst först-fel i uppgift 3 (N+M10+Dif). I mitten: 

Algoritm och växlingsfel i uppgift 2 (Tm+M10+Dif). Nederst: Talsortsvisa beräkningar och 

procedurfel i uppgift 8 (Tj+U10+Sub). 
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Bild 6. Elevlösningar som visar olika beräkningsstrategier med olika feltyper. 

  

4.2.4 Forskningsfråga 4 

Hur påverkar uppgifternas utformning elevernas lösningsförmåga? 

Analysen av tabell 2, visar att lösningsförmågan var totalt sett för samtliga testuppgifter, i 

genomsnitt 69 % för de nakna uppgifterna och i genomsnitt 63 % för textuppgifterna. En 

jämförelse mellan likartade nakna uppgifter och textuppgifter, visar däremot att 

lösningsförmågan i genomsnitt var något större i textuppgifterna, än i de nakna uppgifterna 

(se fig. 8). Det framgår också att det skiljer i lösningsförmåga mellan naken uppgift och 

textuppgift, beroende på om uppgifterna är med eller utan tiotalsövergång, samt beroende på 

vilken del av subtraktionsuttrycket som saknas. I uppgifter med tiotalsövergång där 

differensen saknas (M10+Dif), skiljer det inte något nämnvärt i elevernas lösningsförmåga 

mellan naken uppgift (uppgift 3) och textuppgift (uppgift 2).  I uppgifter utan tiotalsövergång 

där subtrahenden saknas (U10+Sub), var lösningsförmågan högre i den nakna uppgiften 

(uppgift 5), jämfört med i textuppgiften (uppgift 8). Däremot var lösningsförmågan betydligt 
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större i textuppgiften (uppgift 10), jämfört med den nakna uppgiften (uppgift 7), det vill säga i 

uppgifter med tiotalsövergång där minuenden saknas (M10+Min). 

 

 

Figur 8. Diagram som visar elevernas lösningsförmåga av nakna uppgifter och av 

textuppgifter i relation till uppgiftens utformning. 

 

En jämförelse av de två nakna uppgifterna där eleverna använde sig av övriga 

beräkningsstrategier i hög utsträckning (se kap. 4.2.1), visar att det är stor skillnad mellan 

dessa uppgifter när det gäller elevernas lösningsförmåga (se fig. 8). Det vill säga eleverna 

hade dubbelt så hög lösningsförmåga i uppgiften utan tiotalsövergång där subtrahenden 

saknas (U10+Sub; uppgift 5), jämfört med i uppgiften med tiotalsövergång där minuenden 

saknas (M10+Min; uppgift 7). 

Vidare framkommer i analysen av textuppgifterna som beskriver en jämförelsesituation, att 

eleverna hade en något lägre lösningsförmåga i uppgiften utan tiotalsövergång (Tj+U10; 

uppgift 8), än i uppgiften med tiotalsövergång (Tj+M10; uppgift 4). I textuppgifter med 

tiotalsövergång, där en minskningssituation beskrivs, var lösningsförmågan större då 

minuenden efterfrågades (Tm+M10+Min; uppgift 10), jämfört med då subtrahenden eller 

differensen efterfrågades (Tm+M10+Sub; uppgift 6) och (Tm+M10+Dif; uppgift 2). För att 

analysera om elevernas lösningsförmåga påverkas av vilken subtraktionssituation 

textuppgiften innehåller, så jämfördes uppgifter med tiotalsövergång där differensen saknas 

(M10+Dif). Analysen visar att elevernas lösningsförmåga var 10 % högre i uppgiften som 

beskriver en jämförelsesituation (Tj+M10+Dif; uppgift 4), jämfört med uppgiften som 

beskriver en minskningssituation (Tm+M10+Dif; uppgift 2). 

Avslutningsvis var elevernas lösningsförmåga 94 % i uppgiften där de ingående talen är nära 

varandra (uppgift 9), vilket innebär att det är den uppgift som flest antal elever klarade av att 

lösa. 
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5 Diskussion 

I det här kapitlet diskuterar jag vad resultatet och analysen av min undersökning visar och 

kopplar detta till den litteratur och forskning som jag tidigare tagit upp i arbetet, samt till mitt 

syfte med studien. Jag diskuterar också undersökningens betydelse för min yrkesutövning och 

dess värde för kunskapsutvecklingen inom området. Avslutningsvis för jag en diskussion 

kring metodvalet och ger förslag på vidare forskning. 

 

5.1 Resultatdiskussion 

Syftet med min studie var att undersöka om elever i årskurs 3 anpassar beräkningsstrategierna 

utifrån subtraktionsuppgifternas olika utformning, samt om vissa beräkningsstrategier är 

effektivare än andra. Syftet var också att undersöka om uppgifternas utformning har betydelse 

för elevernas lösningsförmåga. Jag kommer att diskutera resultatet och analysen utifrån ett 

syfte i taget och därefter redogör jag för mina slutsatser, samt besvarar syftet med min studie.  

 

5.1.1 Anpassar eleverna beräkningsstrategierna utifrån 

uppgifternas olika utformning?    

I uppgifter där de ingående talen är nära varandra är det enligt McIntosh (2008) enklare att 

räkna upp från subtrahenden till minuenden, men istället använder elever sig ofta av 

algoritmer vilket leder till felaktigheter, speciellt i uppgifter med tiotalsövergång (Johansson, 

2011). Detta framgår även i min undersökning då många av eleverna valde att använda sig av 

en algoritm, men också talsortsvisa beräkningar, i uppgiften där talen är nära varandra (se 

tabell 2). Jag valde medvetet att utforma uppgift 9 så att den skulle vara ”enklare” än 

exempelvis 203 - 196, därför att jag ville se om eleverna trots det använde sig av andra 

beräkningsstrategier, än till exempel att räkna upp från subtrahenden till minuenden. 203 - 

196 kan av elever uppfattas som krångligare att beräkna än 128 - 121, trots samma differens. 

Eleverna kan därför ”bli lurade” att tro att uppgiften måste lösas med hjälp av exempelvis en 

algoritm.  

Det visar sig dock att även i en ”enkel” uppgift som 128 - 121, valde således hälften av 

eleverna att använda sig av en algoritm. En förklaring till detta skulle kunna vara att eleverna 

utifrån de ingående talen ser att det är ”ofarligt” att använda en algoritm, eftersom uppgiften 

inte har några tiotalsövergångar och inte leder till några växlingsfel eller störst först-fel. Det 

skulle också kunna förklaras med att eleverna inte väljer beräkningsstrategi utifrån de 

ingående talen, utan att det istället är andra faktorer som påverkar valet av beräkningsstrategi.  

När det gäller uppgifter med tiotalsövergång och uppgifter utan tiotalsövergång, framgår i min 

analys att det inte var någon nämnvärd skillnad i valet av beräkningsstrategier, mellan dessa 

olika uppgiftssorter. Algoritmer användes i en tredjedel av alla uppgifter, talsortsvisa 

beräkningar i hälften så stor utsträckning som algoritmer och i lägst utsträckning användes 

stegvisa beräkningar. I uppgifter med tiotalsövergång så leder algoritmer och talsortsvisa 

beräkningar ofta till felaktigheter som växlingsfel och störst först-fel (Alm, 2010, 2011; 

Bentley & Bentley, 2011; Grevholm, 2012; Johansson, 2011; Larsson, 2011b; Ma, 2010; 
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McIntosh, 2008; PRIM-gruppen, 2013, 2014b; Skolverket, 2008). Detta kan därför tyda på att 

eleverna i min undersökning inte anpassar valet av beräkningsstrategi beroende på om 

uppgiften kräver växling eller inte.  

Vidare kan man undra varför övriga beräkningsstrategier användes i så hög utsträckning, när 

det gäller den nakna uppgiften med tiotalsövergång där minuenden saknas (N+M10+Min; 

uppgift 7), och den nakna uppgiften utan tiotalsövergång där subtrahenden saknas 

(N+U10+Sub; uppgift 5). Som framgick i kapitel 3.5 så markerades kategorin övriga 

beräkningsstrategier om beräkningen inte passade in på någon av de andra tre 

beräkningsstrategierna, exempelvis om eleven inte visat tydligt hur hon/han gjort eller om 

eleven enbart angett ett svar. Min tolkning är att eleven kan ha valt att använda övriga 

beräkningsstrategier av två anledningar: om eleven tycker uppgiften är enkel och direkt ”ser” 

svaret, så kan det resultera i att eleven glömmer att redovisa sin beräkning och endast skriver 

svaret. Om eleven istället tycker att uppgiften är svår och inte vet hur den ska lösas, så kan det 

resultera i att eleven ändå ”gissar” på ett svar, vilket skrivs utan någon beräkning. Här kan 

alltså valet av beräkningsstrategi ha påverkats av uppgifternas utformning, som inneburit att 

uppgifterna utgör olika svårighetsgrad, trots att de ingående talen befinner sig inom samma 

talområde (17 till 55). 

Ytterligare en förklaring till att övriga beräkningsstrategier användes i så hög utsträckning i 

dessa uppgifter, kan vara att eleverna har påverkats av hur uppgifterna presenterades 

”bildmässigt” (se bilaga 2). En analys av i vilken utsträckning övriga beräkningsstrategier 

användes i varje naken uppgift, visar att i testuppgift 1, 3 och 9 förekom övriga 

beräkningsstrategier i betydligt lägre utsträckning, jämfört med testuppgift 5 och 7. Det som 

kännetecknar uppgifterna där övriga beräkningsstrategier användes i låg utsträckning, är att 

differensen efterfrågas i dessa uppgifter. Däremot är det subtrahenden och minuenden som 

efterfrågas i de båda uppgifterna där övriga beräkningsstrategier användes i hög utsträckning.  

Om man tittar på dessa fem testuppgifter, så ser man att den bildmässiga skillnaden består i att 

när differensen saknas så är det inte något likamed-tecken utsatt, vilket det är när 

subtrahenden eller minuenden saknas. Dessutom finns ett ”streck” utsatt i uppgiften då 

subtrahenden eller minuenden saknas, vilket kan ha påverkat eleverna att skriva sitt svar 

direkt på strecket (se bild 2 och bild 3). Det visar sig att över 70 % av eleverna som besvarade 

uppgift 5 och uppgift 7, har skrivit svaret på strecket. I vissa fall har detta gjorts tillsammans 

med en redovisad uträkning och då har någon av kategorierna algoritmer, talsortsvisa 

beräkningar, stegvisa beräkningar eller övriga beräkningsstrategier markerats. I vissa fall har 

eleverna endast skrivit ett svar vilket innebär att övriga beräkningsstrategier markerats. Av de 

elever som har skrivit svaret på strecket i uppgift 5 och uppgift 7, så var det över 60 % som 

använde sig av övriga beräkningsstrategier för att besvara uppgifterna. Med andra ord så kan 

även den bildmässiga framställningen ha påverkat eleverna i deras val av beräkningsstrategi, 

vilket resulterade i att övriga beräkningsstrategier användes i hög utsträckning. 

 

5.1.2 Är vissa beräkningsstrategier effektivare än andra? 

När eleverna i min undersökning använde sig av algoritmer i uppgifter med tiotalsövergång, 

ledde det till korrekt besvarade uppgifter i 74 % av tillfällena, vilket kan jämföras med 

resultatet i Johanssons (2011) studie. Här framgår att i 2-siffriga uppgifter var effektiviteten 

för algoritmer 54 % och i 3-siffriga uppgifter var effektiviteten 74 %. Dock bestod mina 

testuppgifter av 2-siffriga uppgifter och av uppgifter där det ena talet var 3-siffrigt och det 
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andra talet 2-siffrigt, men jag anser att det ändå är jämförbart. Det var däremot skillnad när 

det gäller vilken feltyp som förekom i störst utsträckning vid användandet av algoritmer. I 

min undersökning utgjorde störst först-fel 64 %, och växlingsfel 21 % av samtliga fel som 

gjordes, jämfört med 20 % växlingsfel och 10 % störst först-fel i Johanssons (2011) studie. 

När det gäller talsortsvisa beräkningar så stämmer resultatet av min undersökning väl överens 

med resultatet i Johanssons (2011) studie. Analysen visar att då talsortsvisa beräkningar 

användes i uppgifter med tiotalsövergång, var effektiviteten endast 20 %. Detta kan jämföras 

med Johanssons studie som visar att effektiviteten för talsortsvisa beräkningar var 29 % på de 

2-siffriga uppgifterna, och endast 9 % på de 3-siffriga uppgifterna. Även när det gäller 

förekomsten av störst först-fel så är resultatet lika, det vill säga i både min och Johanssons 

undersökning förekom denna feltyp i cirka hälften av de fel som gjordes, då talsortsvisa 

beräkningar användes. Vidare överensstämmer också resultatet när det handlar om stegvisa 

beräkningar, då det framgår i Johanssons (2011) studie att stegvisa beräkningar användes i 

lägre utsträckning än talsortsvisa beräkningar, men hade en effektivitet på 85 %. Detta kan 

jämföras med resultatet från min undersökning, där det framgår att eleverna använde stegvisa 

beräkningar i lägre utsträckning än talsortsvisa beräkningar, samt att effektiviteten var 90 %. 

I analysen framgår att procedurfel förekom i mycket hög utsträckning då eleverna använde 

talsortsvisa beräkningar, både i uppgifter med och utan tiotalsövergång. Procedurfel innebär 

att eleverna i uppgifter utan tiotalsövergång, subtraherar delresultaten istället för adderar, och 

tvärtom i uppgifter med tiotalsövergång, där eleverna adderar istället för subtraherar. Detta 

framgår också av Larssons (2012) resonemang, där hon menar att det är vanligt att eleverna 

blandar ihop vilken variant som ska användas till olika uppgifter. Felen kan också enligt 

Larsson bero på att eleverna tänker ”subtraktion i subtraktionsuppgifter och addition i 

additionsuppgifter”. I kommentarmaterialet till kursplanen i matematik framgår att ”Med 

centrala metoder avser kursplanen utvecklingsbara metoder, det vill säga metoder som är 

effektiva i den givna situationen, men samtidigt så generella att de är användbara i nya 

situationer” (Skolverket, 2011a, s. 15). Mot bakgrund av vad tidigare forskning visar, vilket 

också framkommer i min undersökning, så kan man ifrågasätta om talsortsvisa beräkningar 

verkligen är en utvecklingsbar metod, med tanke på dess låga effektivitet i uppgifter med 

tiotalsövergång. 

När det gäller elevers förmåga att välja effektiva beräkningsstrategier i subtraktionsuppgifter 

med tiotalsövergång, påpekar Larsson (2011b) att de elever som har flest korrekt besvarade 

uppgifter i aritmetiska test, inte väljer att använda sig av talsortsvisa beräkningar. Detta är 

också något som bekräftas i min undersökning, då det framkommer att de elever som hade nio 

respektive tio rätt på testet, använde sig av algoritmer i störst utsträckning och talsortsvisa 

beräkningar i minst utsträckning. Eleven som hade rätt på samtliga tio uppgifter hade inte 

använt sig av någon talsortsvis beräkning, men däremot av stegvisa beräkningar i mycket stor 

utsträckning, det vill säga i sju av uppgifterna. 

 

5.1.3 Har uppgifternas utformning betydelse för elevernas 

lösningsförmåga? 

I det nationella ämnesprovet i matematik för årskurs 5 (Alm, 2008; Skolverket, 2007) framgår 

att elever hade bättre lösningsförmåga då uppgifterna var insatta i en kontext, än då de var i 

form av nakna uppgifter. Detta framgår också i min analys där jag har jämfört olika nakna 

uppgifter med likartade textuppgifter, men den visar även att i både textuppgifter och nakna 
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uppgifter så påverkar också den övriga utformningen elevernas lösningsförmåga. I uppgifter 

med tiotalsövergång där differensen saknas (M10+Dif) är det ingen skillnad mellan naken 

uppgift (N+M10+Dif; uppgift 3) och textuppgift (Tm+M10+Dif; uppgift 2), när det gäller i 

vilken utsträckning olika beräkningsstrategier användes och i vilken utsträckning eleverna 

lyckades lösa uppgifterna. I både den nakna uppgiften och i textuppgiften användes algoritmer 

i störst utsträckning, vilket kan bero på att uppgifterna utgjordes av att minuenden är 3-siffrig 

och subtrahenden 2-siffrig, vilket i sin tur också kan ha påverkat lösningsförmågan av dessa 

uppgifter. 

I uppgifter med tiotalsövergång där minuenden saknas (M10+Min) användes övriga 

beräkningsstrategier i dubbelt så stor utsträckning i den nakna uppgiften (N+M10+Min; 

uppgift 7), jämfört med i textuppgiften (Tm+M10+Min; uppgift 10). Det var även stor 

skillnad i lösningsförmåga mellan dessa uppgifter, det vill säga lösningsförmågan var 32 % 

högre i textuppgiften än i den nakna uppgiften. Enligt McIntosh (2008), Riesbeck (2000) och 

Unenge m.fl. (1994) är det vanligt att elever letar efter tecken på vilket räknesätt de ska 

använda när de löser textuppgifter. Eleverna är vana vid att det finns ett ”rätt” räknesätt och 

tänker inte på att de skulle kunna använda andra räknesätt för att lösa uppgiften. Jag menar 

dock att i en textuppgift ”syns” inte minustecknet och därmed påverkas inte eleverna att 

använda ett visst räknesätt, det vill säga subtraktion. Däremot i en naken subtraktionsuppgift 

där minuenden saknas, kan eleverna påverkas att använda subtraktion istället för addition, på 

grund av att minustecknet är så starkt kopplat till att ”man räknar minus”. Detta skulle i så fall 

kunna vara en förklaring till att eleverna hade lägre lösningsförmåga i den nakna uppgiften, 

jämfört med textuppgiften. 

Även i uppgifter utan tiotalsövergång där subtrahenden saknas (U10+Sub) användes övriga 

beräkningsstrategier i högre utsträckning i den nakna uppgiften (N+U10+Sub; uppgift 5), 

jämfört med textuppgiften (Tj+U10+Sub; uppgift 8). I det här fallet var däremot 

lösningsförmågan 19 % lägre i textuppgiften jämfört med i den nakna uppgiften. En 

förklaring är att i textuppgiften förekom tolkningsfel i stor utsträckning, vilket innebar att 

eleverna feltolkat uppgiften och räknat addition, istället för subtraktion, på grund av ordet 

”fler”. Detta är även något som McIntosh (2008), Riesbeck (2000) och Unenge m.fl. (1994) 

nämner, det vill säga att eleverna associerar vissa ord till ett specifikt räknesätt, till exempel 

ordet ”fler” som kopplas till addition. 

I den nakna uppgiften med tiotalsövergång där minuenden saknas (N+M10+Min; uppgift 7) 

så var lösningsförmågan 42 %, jämfört med 84 % i den nakna uppgiften utan tiotalsövergång 

där subtrahenden saknas (N+U10+Sub; uppgift 5). Det framgår också att då övriga 

beräkningsstrategier användes ledde det till korrekt svar i 45 % av tillfällena för uppgift 7, 

jämfört med i 91 % av tillfällena för uppgift 5. Det här tyder på att det kan finnas ett samband 

mellan användandet av övriga beräkningsstrategier och uppgiftens svårighetsgrad. Detta 

bekräftas också om man tittar på lösningsfrekvensen för varje uppgift i testet (se tabell 2). 

Den visar att uppgift 7 var den uppgift som hade lägst lösningsfrekvens av alla tio 

testuppgifter, det vill säga den som eleverna hade svårast att lösa. Trots att uppgiften __ - 17 = 

38, enligt Larsson (2010) bäst löses med addition, det vill säga 38 + 17 = 55, vilket elever har 

lättare för än subtraktion (PRIM-gruppen, 2013, 2014b). Utifrån felsvaren, och utifrån att 

uppgiften också resulterade i störst antal obesvarade uppgifter av samtliga testuppgifter, är 

min tolkning att den låga lösningsförmågan till stor del beror på uppgiftens utformning. Felen 

utgjordes av övrigt fel, tolkningsfel och räknefel, vilket tyder på att eleverna är osäkra på hur 

den här sortens uppgifter ska lösas. Uppgift 5 var däremot den uppgift som hade näst högst 

lösningsfrekvens, med andra ord den uppgift som eleverna hade enklast att lösa, näst efter 



36 

 

uppgift 9. Att uppgift 9 var den som eleverna hade lättast att lösa, beror med största 

sannolikhet på de ingående talen i uppgiften (128 - 121). 

Enligt Fuson (1992) är textuppgifter som beskriver en jämförelsesituation svårare att tolka, än 

textuppgifter där en minskningssituation beskrivs. Elever är också mer vana att tolka en naken 

uppgift som en minskning, istället för en jämförelse, trots att talen inbjuder till en  jämförelse-

situation (Alm, 2010). Vidare framgår av resultatet i TIMSS 2007, att lösningsfrekvensen var 

låg på de subtraktionsuppgifter som utgjordes av jämförelsesituationer (Skolverket, 2008). I 

min undersökning visar resultatet på det motsatta, nämligen att eleverna hade lättare att lösa 

jämförelsesituationen (Tj+M10+Dif; uppgift 4), än minskningssituationen (Tm+M10+Dif; 

uppgift 2). En förklaring till detta resultat skulle kunna vara att minskningssituationen, 141 - 

93, är svårare än jämförelsesituationen, 43 - 27, på grund av att de ingående talen är större och 

att differensen också är större. I uppgiften med minskning användes algoritmer, talsortsvisa 

beräkningar och stegvisa beräkningar i sammanlagt 80 % och övriga beräkningsstrategier i 20 

%. I uppgiften med jämförelse användes algoritmer, talsortsvisa beräkningar och stegvisa 

beräkningar i sammanlagt 52 % och övriga beräkningsstrategier i 48 %. Att övriga 

beräkningsstrategier användes i större utsträckning för att lösa 43 - 27, än för att lösa 141 - 93, 

kan tyda på att eleverna till exempel räknade på fingrarna, vilket är enklare då differensen inte 

är så stor. Därmed kunde också dessa elever undvika att göra växlingsfel, störst först-fel och 

procedurfel vilket på så vis medförde en högre lösningsförmåga av jämförelsesituationen. 

När det gäller elevernas lösningsförmåga av uppgifter som beskriver en jämförelsesituation, 

visar min undersökning, tvärtemot vad som framgår i TIMSS 2007 (Skolverket, 2008), att 

eleverna hade en relativt god lösningsförmåga av dessa uppgifter. Vidare framgår att 

lösningsfrekvensen var något högre i uppgiften med tiotalsövergång (Tj+M10+Dif; uppgift 

4), jämfört med i uppgiften utan tiotalsövergång (Tj+U10+Sub; uppgift 8). Förklaringen till 

detta kan vara, som tidigare nämnts, att i uppgift 8 förekom tolkningsfel i stor utsträckning på 

grund av ordet ”fler”, medan eleverna inte hade feltolkat ordet ”färre” som fanns i uppgift 4. 

I uppgifterna som beskriver en minskningssituation har eleverna större lösningsförmåga då 

minuenden saknas, jämfört med då subtrahenden eller differensen saknas. En förklaring till 

detta kan vara att när minuenden saknas så löses uppgiften bäst med addition, vilket elever har 

lättare för än subtraktion, medan uppgiften löses bäst med subtraktion då subtrahenden eller 

differensen saknas (Larsson, 2010; PRIM-gruppen, 2013, 2014b). Detta bekräftas om man ser 

till vilka feltyper som förekom. I uppgiften där minuenden saknas (Tm+M10+Min; uppgift 

10), utgjordes felen av 60 % tolkningsfel och 40 % räknefel. Sammanlagt i uppgifterna där 

subtrahenden eller differensen saknas (Tm+M10+Sub; uppgift 6 och Tm+M10+Dif; uppgift 

2), förekom 40 % störst först-fel, 20 % procedurfel, 8 % växlingsfel samt inga tolkningsfel. 

Det här tyder enligt min uppfattning på att felen som gjordes när minuenden saknas, inte var 

kopplade till räknesättet, det vill säga till addition, medan felen som gjordes då subtrahenden 

eller differensen saknas, kan kopplas till räknesättet, det vill säga till subtraktion. 

Min undersökning visar dock att subtraktionsuppgifter där minuenden saknas, inte alltid 

innebär en fördel för elevernas lösningsförmåga. Som konstaterats tidigare hade eleverna 

störst svårigheter att lösa uppgift 7, det vill säga en uppgift där minuenden saknas och där 

talen befinner sig inom talområdet 17 till 55. Här är det troligtvis den nakna utformningen 

som påverkar lösningsförmågan, och sett till de feltyper som uppkom så tyder det på att 

eleverna är osäkra när det gäller hur den här sortens uppgifter ska lösas. 
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5.1.4 Slutsatser av studien 

Som framgick i början av resultatdiskussionen, så var mitt syfte med studien att undersöka om 

elever i årskurs 3 anpassar beräkningsstrategierna utifrån subtraktionsuppgifternas olika 

utformning, samt om vissa beräkningsstrategier är effektivare än andra. Syftet var även att 

undersöka om uppgifternas utformning har betydelse för elevernas lösningsförmåga. Utifrån 

litteraturgenomgången samt resultatet och analysen av undersökningen, kan vissa slutsatser 

formuleras för att bland annat besvara syftet. I min studie framkommer således att eleverna 

inte anpassar valet av beräkningsstrategi utifrån olika uppgifters utformning eller utifrån de 

ingående talen i uppgifterna. Vidare framgår att stegvisa beräkningar är den mest effektiva 

beräkningsstrategin, men också den som förekommer i lägst utsträckning, samt att talsortsvisa 

beräkningar har mycket låg effektivitet, framförallt i uppgifter med tiotalsövergång. När det 

gäller elevernas lösningsförmåga av olika subtraktionsuppgifter så visar min undersökning att 

uppgifternas utformning har betydelse för elevernas lösningsförmåga. Den uppgift som 

utgjorde störst svårighet för eleverna, är uppgiften __ - 17 = 38, det vill säga en naken uppgift 

med tiotalsövergång där minuenden efterfrågas. 

Som nämndes i inledningen (se kap. 1) så har elever svårare för subtraktion än för addition, 

bland annat när det gäller skriftliga räknemetoder och förmågan att välja lämplig 

beräkningsstrategi (exempelvis Alm, 2008; PRIM-gruppen, 2013; Skolverket, 2007). I kapitel 

2.2.1 framgick att kunskapskraven för årskurs 1–3 bland annat innebär att: 

 

Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten 

när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0–20, samt för beräkningar av enkla tal i ett 

utvidgat talområde. Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga 

räknemetoder med tillfredsställande resultat när talen och svaren ligger inom 

heltalsområdet 0–200. (Skolverket, 2011b, s. 67) 

 

Eleverna i min undersökning använde sig i stor utsträckning av övriga beräkningsstrategier, 

vilket i de flesta fall innebar att eleverna inte redovisat någon uträkning alls, utan endast 

skrivit svar. Detta kan tolkas som att eleverna klarar att använda huvudräkning för 

beräkningar av enkla tal i ett utvidgat område. Samtidigt kan det tolkas som att eleverna, då 

de använt övriga beräkningsstrategier, inte klarar att välja och använda skriftliga 

räknemetoder med tillfredsställande resultat. Dock så har också algoritmer använts i stor 

utsträckning och då dessa hade en effektivitet på i genomsnitt 79 %, så kan det ändå ses som 

att många av eleverna uppnår dessa kunskapskrav.  

Vidare kan också läromedel som använts i undervisningen, och lärarnas kompetens att 

undervisa i matematik, ha påverkat elevernas val av beräkningsstrategi samt förmåga att lösa 

testuppgifterna. Resultatet i min studie kan inte sägas gälla för fler elever än de som deltagit i 

undersökningen, men jag anser ändå att studien är av värde för lärare som undervisar i 

matematik i de lägre årskurserna. Detta eftersom elevers subtraktionssvårigheter utgör ett 

vanligt förekommande problem, vilket således inte är något som enbart gäller eleverna i min 

undersökning. Resultatet visar att valet av beräkningsstrategi och uppgifternas utformning, 

har betydelse för hur eleverna lyckas hantera subtraktionsuppgifterna. Kunskap om dessa 

faktorers påverkan, bidrar till att läraren i sin undervisning kan lyfta fram effektiva 

beräkningsstrategier, vilket kan förebygga elevers eventuella subtraktionssvårigheter.  

  



38 

 

5.2 Metoddiskussion 

Jag valde att använda mig av en tvärsnittsdesign eftersom jag var intresserad av att få material 

från ett större antal elever, vilket ökar sannolikheten för att man får en variation av de 

variabler som är intressanta att undersöka. Denna passade min undersökningsmetod, då jag 

använde mig av ett matematiktest för att bland annat studera elevernas val av 

beräkningsstrategi och deras lösningsförmåga i olika subtraktionsuppgifter. Eftersom jag 

använde ett bekvämlighetsurval kan inte resultatet anses generaliserbart, men var ändå av stort 

värde för undersökningen enligt min uppfattning. För att säkerställa kvaliteten i 

testuppgifterna studerade jag hur exempelvis uppgifter till nationella prov och olika 

diagnosuppgifter var utformade. För att kategorisera testuppgifterna och datamaterialet så 

använde jag mig av olika matriser, vilket jag anser stärkte reliabiliteten (trovärdigheten) vad 

gäller den tolkning som gjordes. Detta var också till hjälp då det kvalitativa datamaterialet 

skulle placeras i rådatatabeller för att kunna kvantifieras. Min uppfattning är att 

testuppgifterna möjliggjorde för mig att få svar på mina forskningsfrågor, vilket således 

innebar att validiteten (giltigheten) i undersökningen stärktes. 

Det som hade kunnat göras annorlunda är att färre elever genomfört testet vid samma tillfälle. 

Då testet genomfördes i helklass i båda klasserna, så fanns det inte möjlighet för mig att 

”kontrollera” att alla elever besvarat uppgifterna med en väl redovisad uträkning. Detta ledde 

till att många elevsvar placerades i kategorierna övriga beräkningsstrategier och övrigt fel. 

Eftersom testet var anonymt fanns det inte heller möjlighet för mig att efter insamlingen av 

testen, återkomma till någon elev och be denne redovisa sin beräkningsstrategi. 

 

5.2.1 Förslag till fortsatt forskning 

I min undersökning framgår av resultatet att eleverna ofta använde sig av övriga 

beräkningsstrategier, vilket i de flesta fall innebar att eleverna inte redovisade någon 

beräkning, utan endast skrev ett svar. Detta medförde att jag inte kunde se hur eleven hade 

tolkat uppgiften och vilken beräkningsstrategi som hon/han använt för att lösa uppgiften. I de 

fall eleven redogjort för sin beräkningsstrategi, så var det ändå inte möjligt för mig att se hur 

eleven hade tänkt kring sitt val av beräkningsstrategi, i förhållande till uppgiftens utformning.    

Resultatet visar också att eleverna hade svårast att lösa uppgiften __ - 17 = 38, det vill säga en 

naken uppgift med tiotalsövergång där minuenden saknas.  

Utifrån resultatet ser jag därför att det skulle vara intressant att undersöka hur eleverna tänker 

när de väljer beräkningsstrategi för olika subtraktionsuppgifter. Här skulle intervju och 

observation passa bra som undersökningsmetod. Vidare skulle det också vara intressant att 

undersöka om elever har större svårighet att lösa uppgifter av typen __ - 17 = 38, som löses 

med addition, jämfört med __ + 17 = 55, som löses med subtraktion. Detta skulle kunna ge 

svar på om svårigheterna beror på uppgiftens utformning där minuenden saknas, eller om det 

har att göra med subtraktionstecknet.  
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Bilaga 1 

Informationsbrev angående ert barns deltagande i  en 

matematikundersökning.  

Hej föräldrar och vårdnadshavare! 

Jag heter Maria Nilsson och jag studerar vid Karlstads universitet på Grundlärarprogrammet 

årskurs F-3. Jag läser just nu min sista termin och skriver då ett examensarbete inom 

matematikdidaktik. Här har jag intresserat mig för att studera vilka beräkningsstrategier elever 

använder när de löser olika subtraktionsuppgifter. Forskning och de nationella proven i 

matematik för årskurs 3 visar att elever ibland använder strategier som inte är effektiva och 

som lätt leder till felberäkningar. De visar också att elever har svårare att lösa uppgifter med 

subtraktion än med addition och att vissa typer av uppgifter, till exempel textuppgifter, är 

svårare att lösa än andra uppgiftstyper.  

I mitt examensarbete vill jag bland annat undersöka om det finns några samband mellan val 

av beräkningsstrategi och uppgiftstyp. För att kunna göra det så har jag sammanställt ett 

matematiktest som består av olika subtraktionsuppgifter. Tanken är att matematiktestet ska 

delas ut i flertalet klasser i årskurs 3 och min förhoppning är att så många elever som möjligt 

ska vilja delta i undersökningen.  

För att ert barn ska kunna vara med i denna undersökning så behöver jag få ert godkännande. 

Det är dock helt frivilligt att delta och ert barn kan när som helst välja att avbryta sitt 

deltagande utan några som helst negativa konsekvenser. Ert barn kommer också att vara 

anonymt eftersom hon/han inte behöver skriva namn på testet. Jag kommer inte heller att 

nämna varken skolans namn eller kommunens namn i det färdiga examensarbetet. Alla 

insamlade matematiktest kommer endast användas till mitt examensarbete (för 

forskningsändamål) och ingen annan person än jag själv kommer att få tillgång till materialet.  

Vid intresse så kommer ni senare att ha möjlighet att läsa det färdiga examensarbetet genom 

en länk som tillhandahålls av klassläraren. Om ni undrar över något så är ni varmt välkomna 

att höra av er till mig eller till min handledare. 

Med vänlig hälsning 

Maria Nilsson   
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Kontaktuppgifter 

 

 

 

 

Klipp längs den streckade linjen och återlämna samtyckesformuläret senast 3 mars 2015. 

Tack på förhand! 

 

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _   

 

Samtyckesformulär 

 

Barnets namn: ________________________________________ Klass: __________ 

 

             JA, mitt barn får delta i undersökningen! 

             NEJ, mitt barn får inte delta i undersökningen! 

 

 

Förälders/vårdnadshavares underskrift: 

 

  ________________________________________________________ 

Student: Maria Nilsson 

xxxxxxxxx@xxxxxxx.com 

xxx - xxx xx xx 

Handledare: Maria Fahlgren 

xxxxxxxxxxxxx@xxx.se 

xxx - xxx xx xx 

mailto:xxxxxxxxxxxxx@xxx.se
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Bilaga 2 

Visa hur du löser uppgifterna och skriv svar. 

Lycka till! 

 

1.  

 

 

 

 

 

Svar: __________________ 

 

2. Sofia har 141 pärlor i en burk. Det går åt 93 pärlor till Sofias halsband. 

Hur många pärlor har Sofia kvar i burken?  

         

 

 

 

Svar: __________________ 

89 - 63 
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3.  

 

 

 

 

 

 

Svar: __________________ 

 

4. Lukas har 43 hockeybilder. Maja har 27 hockeybilder. Hur många färre 

 hockeybilder har Maja? 

 

 

 

 

 

 

 

Svar: __________________ 

173 - 46 
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5.  

 

 

 

 

 

 

Svar: __________________ 

 

6. Lina har 86 kulor. Hon ger bort några kulor till Omar. Då har Lina 57

 kulor kvar. Hur många kulor gav hon bort till Omar? 

        

 

 

 

 

 

 

Svar: __________________ 

55 -  ___  = 24 
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7.  

 

 

 

 

 

 

 

Svar: __________________ 

 

8. Emil och Fanny har plockat jordgubbar. Fanny plockade 48 jordgubbar. 

Det är 16 fler än vad Emil plockade. Hur många jordgubbar plockade 

Emil?  

 

 

 

 

 

 

Svar: __________________ 

___  - 17 = 38 
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9.  

 

 

 

 

 

 

 

Svar: __________________ 

 

10. Viktor går till sportaffären. Där köper han en fotboll som kostar 98

 kronor. Då har han 37 kronor kvar i sin plånbok. Hur många kronor hade

 Viktor med sig till sportaffären? 

         

 

 

 

 

 

Svar: __________________ 

128 - 121 


