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Sammanfattning 

Denna uppsats är en litteraturstudie av kurslitteratur i matematikdidaktik. Jag har läst all 
kurslitteratur som användes i matematikdidaktiska kurser för blivande lärare i tidiga skolår 
under läsåret 2008/2009 vid Stockholms universitet. Jag har sökt efter beskrivningar av 
subtraktion och undersökt vilka olika subtraktionssituationer som finns beskrivna. Exempel på 
subtraktionssituationer är minskning och jämförelse. En minskning är en situation från 
verkligheten där en mängd minskas och en jämförelse kan ske då det finns två mängder där 
antalet element i respektive mängd jämförs med varandra. Båda situationerna kan tecknas som 
ett subtraktionsuttryck. 7 – 4 = 3 kan beteckna minskningen 7 bullar finns på fatet, 4 äts upp och 
då är det 3 kvar eller jämförelsen 7 bullar finns på fatet och 4 barn runt bordet. Det är 3 fler 
bullar än barn. 

Min studie söker svar på vilka olika situationer som kan uppstå i verkligheten runt omkring oss, 
som kan tolkas till subtraktion och hur dessa situationer beskrivs i kurslitteraturen samt vilka 
ord och uttryck som används för att beskriva dessa situationer. För att tolka texterna används en 
matris från en forskningsöversikt, där jag sorterar in de olika situationer som beskrivs. 

Undersökningen visar att det inte finns någon enhetlig bild av olika subtraktionssituationer i den 
litteratur som har undersökts. Det finns inte heller någon entydig terminologi för situationer 
inom räknesätten. Jag har också uppmärksammat att samma ord ibland används för att benämna 
situationer och ibland används för att benämna beräkningsstrategier. En del matematikdidaktisk 
litteratur skiljer inte på situationer och beräkningsstrategier. Med inspiration från variationsteori 
diskuteras hur denna variation öppnar för, respektive stänger för, olika sätt att erfara subtraktion. 

Nyckelord 

subtraktion, situationer inom räknesätt, tidiga skolår, subtraktionshändelser, lärarutbildning, 
matematikdidaktisk litteratur, litteraturstudie, tankesätt, variationsteori
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Inledning 

När min son, Martin, gick i första klass hade han i hemuppgift att ta reda på hur lång han var när 
han föddes och räkna ut hur många centimeter han hade vuxit sedan dess. Under en 
matematiklektion samma dag hade alla elever fått mäta hur långa de var. Martin var då 120 cm lång 
och jag berättade att han var 49 cm då han föddes. Martin koncentrerade sig en stund och svarade 
”71, jag har vuxit 71 centimeter”. Hemuppgiften var formulerad på ett papper där de också skulle 
skriva sitt svar. Utifrån elevernas olika kunskaper var det olika krav på om de skulle skriva hela 
meningar, rita en bild eller skriva med ”mattespråket”, dvs. siffror och andra matematiska 
symboler. Martin skulle skriva en mening med svaret och formulera sin uträkning med matematiska 
tecken. Meningen var snabbt skriven men sedan tog det stopp. 
– Hur ska jag skriva det här på mattespråket, undrade han? 
– Hur räknade du ut det, blev min motfråga? 
– Jag tänkte att en centimeter till femtio, sedan femtio till en meter och så tjugo till. 
– Men skriv då ett plus femtio plus tjugo är lika med sjuttioett. 
 
Martin skrev 1 + 50 + 20 = 71 och satt och tittade på det med en bekymrad min. 
– Det här är nog inte som det ska vara, sa han 
– Varför säger du så? 
– Jomen kolla, det finns ju inte med hur lång jag är nu. 
– Ok, men skriv 49 + 1 + 50 + 20 = 120 då! 
 
Martin skrev det och suckade. 
– Nej mamma, så här kan man inte göra. Du kan ju inte matte! 
– Vad är det som är fel med det nu då? 
– Det finns ju inte svaret någonstans. Nu försvann ju 71. 
– Hm, skriv 49 + 71 = 120 då. 
– Nej, så gör man inte. 
– Va? 
– Svaret ska ju komma efter likatecknet! 
 
Jag får väl erkänna att jag vid det här laget var lite stressad och tyckte läxan var klar och jag ville att 
han skulle hjälpa till att duka till middagen som jag samtidigt lagade. Lätt irriterad tog jag en penna 
och skrev på ett papper bredvid 120 – 49 = 71. 
– Så! Skriv så då! Då har du ju med både 49, 120 och svaret står sist. 
 
Nu började Martin skratta. 
– Du är ju knäpp mamma. Är du verkligen lärare? Hur kan du skriva så där? 
 
Nu förstod jag faktiskt ingenting. Men Martin kunde förklara varför det måste vara ett helknasigt 
sätt att skriva ner matematikhändelsen om hur mycket Martin har vuxit sedan han föddes. 
– Man kan ju inte ta bort sig själv som bebis från sig själv nu! Det går ju bara inte! 
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Uppenbarligen uppfattade Martin inte subtraktion som ett räknesätt som kan användas vid 
jämförelser. Det blev en ögonöppnare för mig om hur vi talar om subtraktion. Jag tror att många 
vuxna i vårt samhälle svarar på liknande sätt då små barn frågar vad ”minus” är. Vi svarar att det är 
något som tas bort, försvinner, tappas, man handlar och får mindre kvar etc. Med andra ord kan 
man säga att vi talar om subtraktionens dynamiska sida men sällan eller aldrig att det också kan 
vara när man jämför två tal eller mängder. 
1 
Som lärare i grundskolan har jag många gånger sett att elever i matematiksvårigheter ofta har 
problem med just subtraktion. Elevers bristande kunskaper inom subtraktion har också visat sig i 
Nationella provet för åk 5 åren 2007, 2008 och 2009 (Skolverket, 2007; Alm, 2008; Alm, 2010) 
samt i TIMSS-undersökningen 2007 (Skolverket, 2008). Varför är subtraktion så svårt? Varför 
använder vi inte jämförelsetänkandet mer i vår vardag? Vilken betydelse har det att lärare är 
medvetna om olika aspekter av subtraktion? Finns det bättre sätt att undervisa? Hur kommer det sig 
att de flesta lärarstudenter som jag möter inte uppfattar subtraktion som annat än att man ska ta 
bort? 
Enligt kursplanen i matematik (Skolverket, 2000) ska alla elever i svensk skola förstå räknesätten 
senast i slutet av skolår 5. 
 

Inom denna ram skall eleven 

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

 
Enligt samma kursplan ska eleverna i årskurs 3 kunna förklara vad räknesätten står för och kunna 
utföra subtraktioner inom talområdet 0-200. 
 

Inom denna ram ska eleven 

- kunna förklara vad de olika räknesätten står för och deras samband med varandra med hjälp av 

till exempel konkret material eller bilder, 

- kunna addera och subtrahera tal med hjälp av skriftliga räknemetoder när talen och svaren 

ligger inom talområdet 0-200, 

 

Vad betyder det att förstå subtraktion? Hur kan man förklara vad ett räknesätt står för? Hur hänger 
räknesätten ihop? Hur förklarar man sambandet mellan räknesätten med konkret materiel eller 
bilder? På vilket sätt behöver lärare som undervisar elever i de tidiga skolåren förstå subtraktion – 
och de andra räknesätten – för att kunna undervisa eleverna så att de förstår räknesätten? I en 
inlämningsuppgift från en lärare på en fristående kurs våren 2010 skriver läraren att hon aldrig, före 
den matematikdidaktikkurs hon gick, uppfattat att man kan använda addition för att beräkna 
subtraktionsuppgifter eftersom hon hade trott att subtraktion och addition inte hade något med 
varandra att göra. 
 
Jag anser att ett minimikrav för en lärare i tidiga skolår är att inse att det finns olika typer av 
verkliga situationer som kan beskrivas med subtraktion och vilka dessa situationer är. Det gör även 

                                                      
1 Egentligen är det inte mängderna som jämförs utan antalet element i respektive mängd, men det är 

mer lättläst att skriva mängd. 
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Johansson (1982) i en artikel om olika situationer inom subtraktion och addition. Han skriver ”Att 
hjälpa eleverna att uppfatta räknesättens innebörd hör till en lärares viktigaste uppgifter.” (s. 10). 
Mer stöd för hur viktigt detta område är finns i en del av den kurslitteratur som har undersökts. 
Exempelvis skriver Lundberg och Sterner (2006) att det ”är betydelsefullt för en lärare att känna 
till” (s. 147) de olika situationer som kan leda till subtraktion och addition. Frågan är om vi, som 
kallar oss matematikdidaktiker, alla har samma syn på subtraktionens olika aspekter. 
 
Givetvis ger denna studie inte svar på alla – om ens någon av – ovanstående frågor, men det är detta 
område som jag har börjat undersöka i denna studie. 

Bakgrund 

Jag arbetar på Stockholms universitet inom lärarutbildningen. I vår undervisning av blivande lärare 
för elever i de tidiga skolåren lägger vi stor vikt vid de fyra räknesätten. Vi diskuterar med 
lärarstudenterna olika situationer som finns inom räknesätten, beräkningsstrategier2, konkretisering 
av räknesätt och beräkningsstrategier samt vanliga missuppfattningar och misstag bland elever i de 
tidiga skolåren. På matematikavdelningen vid Lärarhögskolan i Stockholm och inom Institutionen 
för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik på Stockholms universitet har jag 
många gånger diskuterat detta kursinnehåll med mina kollegor i olika sammanhang. Jag är 
medveten om att vi på min arbetsplats ser något olika på situationer inom subtraktion till skillnad 
från division, där vi är mer samstämmiga i vad likadelning respektive innehållsdivision är, hur de 
fungerar samt vad som är syftet med att undervisa blivande lärare om de båda 
divisionssituationerna. Vi använder inte ens samma ord och uttryck för det jag i denna uppsats 
kallar situation. Någon säger tänkesätt, någon annan säger tankesätt, flera säger tankeformer. Vi 
använder olika ord för samma begrepp. När jag upptäckte detta och började diskutera det mer med 
mina kollegor upptäckte jag också att vi inte drar gränsen mellan vad som är en situation och vad 
som är en beräkningsstrategi på samma sätt. För drygt ett år sedan läste jag igenom en del av den 
kurslitteratur som vi använder med fokus på just begrepp och ord för situationer inom räknesätten. 
Samma förvirring finns i litteraturen. Förvirring är kanske ett alltför starkt ord, men såväl inom en 
och samma bok som mellan de böcker som ingår som kurslitteratur i våra kurser används flera ord 
för samma begrepp och ibland samma ord för olika begrepp. Nu började jag på allvar fundera över 
vad som egentligen ligger i begreppet subtraktion och hur det beskrivs. Vad är givet av räknesättet 
och vad är olika angreppsvinklar för att förstå subtraktion? Hur varierar beskrivningar av 
subtraktionssituationer? 
 
Jag arbetar med lärarutbildning. Som lärarutbildare vet jag att den utbildning som studenterna möter 
har effekt. Givetvis är effekten inte med nödvändighet överensstämmande med avsikten, men någon 
slags påverkan har utbildningen. Vad som förhoppningsvis påverkar studenterna är en bra 

                                                      
2 Jag definierar vad jag avser med situationer inom räknesätten och beräkningsstrategier under 

rubriken Definitioner i denna uppsats. 
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kombination av lärarutbildares seminarier, kurslitteratur och fältstudier/VFU i kombination med 
studentens egna erfarenheter och intresse att lära sig. Av dessa faktorer behandlas enbart 
kurslitteratur i denna studie. Kurslitteraturen utgör naturligtvis endast en del av det som 
lärarstuderande erfar under sin utbildning, men litteraturen är en viktig beståndsdel i det komplexa 
samspel av olika erfarenheter som bidrar till hur en nybliven lärare ser på matematikundervisning. 
Kurslitteraturen ger den studerande möjlighet att läsa samma sak flera gånger och har därför enligt 
min mening en särställning. 

Definitioner i denna uppsats 

I detta kapitel förklaras vad som avses med några för denna studie centrala begrepp. Jag definierar 
vad som menas med subtraktion, situationer inom subtraktion och beräkningsstrategier i denna 
uppsats. Syftet är att tydliggöra hur jag skiljer på subtraktion, subtraktionssituation och 
subtraktionsstrategi. 

Definitioner av subtraktion 
Vad är subtraktion? 
 
Vid första anblicken är det en enkel fråga, subtraktion är ett av våra fyra räknesätt, det är detsamma 
som differens eller skillnad, det beskriver en minskning. 
 
I Matematiktermer för skolan (Kiselman & Mouwitz, 2008) definieras subtraktion som en 
”operation i aritmetiken som innebär att ett tal eller uttryck dras ifrån ett annat tal eller uttryck” 
(s. 27). De skriver också att resultatet av en subtraktion kallas differens eller skillnad. I den äldre 
Matematikterminologi i skolan (Skolöverstyrelsen, 1979) finns ingen definition av vad subtraktion 
är. Där anger man vilka ord som korrekt kan användas för subtraktion och ett subtraktionsuttrycks 
olika delar. Vid en sökning på Internet finner jag att subtraktion är ett av de fyra räknesätten 
(operationerna) inom aritmetiken och att man söker differensen eller skillnaden mellan två tal samt 
att subtraktion är ekvivalent med addition med det motsatta talet (Wikipedia, 2010). Även Wolfram 
Math World (2010) beskriver subtraktion som den operation som söker differensen mellan två tal. 
Där slår man också fast att subtraktion är den inversa operationen till addition. Matematiklexikon 
(Thompson, 1991) definierar subtraktion som en av de elementära operationerna, den inversa 
operationen till addition. Fuson (1992) skriver att addition är en operation som gör en summa av två 
kända termer3 och subtraktion är en operation som gör en term ur en känd summa och en känd term. 
Hon definierar således subtraktion som additionens inversa operation. Subtraktionsuttryck skrivs 
a – b = c. Både c och hela uttrycket kallas differens. a och b kallas termer men man kan även kalla 
a för minuend och b för subtrahend (Thompson, 1991; Wolfram Math World 2010). 
 

                                                      
3 Fuson skriver addend, inte term. I Sverige används ordet term. 
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I detta arbete använder jag subtraktion på tre sätt, som det finns stöd för i litteraturen ovan. Jag 
använder subtraktion för den operation som beskriver skillnaden mellan två tal, för den operation 
som beskriver vad som återstår efter en minskning samt som inversen till addition. Minuend och 
subtrahend används omväxlande med termer beroende på vilket som är lämpligast i olika 
beskrivningar av subtraktionsuttryck och subtraktionsstrategier. 

Situationer inom subtraktion 
Eftersom subtraktion också är inverterad addition kan även additionshändelser leda till att 
subtraktion används för att lösa uppgifter. På samma sätt kan addition användas för att lösa 
subtraktionshändelser. För att hålla isär vad som är olika situationer inom subtraktion från att 
subtrahera, dvs. utföra operationen subtraktion, kallar jag subtraktionshändelser för olika situationer 
inom subtraktion eller subtraktionssituationer. Fuson (1992) kallar detta ”addition and subtraction 
situations”. Johansson (1982) skriver om räknesättens innebörd och problemens struktur. Ett 
exempel på en subtraktionssituation är den jämförelse som min son Martin gjorde mellan sina egna 
båda längder som jag beskriver i inledningen. Vilka olika situationer som finns inom subtraktion 
beskrivs utförligt i det teoretiska ramverket under Subtraktion och addition i verkligheten. En 
situation, så som jag använder termen i denna uppsats, är något som finns inbyggt i den 
räknehändelse som beskrivs. Till varje räknesätt finns olika typer av situationer som hör samman 
med just det räknesättet. I division är det de båda olika situationerna likadelning och 
innehållsdivision. Ordet situation relateras alltså både till räknesättet och till den verkliga händelse 
som kan tecknas med hjälp av räknesättet. Jag använder ordet situation alternativt 
subtraktionssituation eftersom jag anser att det är ord som beskriver verkligheten bakom begreppet. 

Beräkningsstrategi 
Strategi eller beräkningsstrategi används för att beskriva olika sätt att ta sig an själva beräkningen. 
Exempel på en beräkningsstrategi för subtraktion är att lägga till lika mycket till båda termerna för 
att på så sätt få enklare tal att operera med, till exempel 123 – 97 = 126 – 100. 

Nedslag i tidigare forskning 

I beskrivningen av tidigare forskning avgränsar jag mig till texter om subtraktionsbegreppet och hur 
barn uppfattar det, vilka problem som finns förknippade med subtraktion i grundskolans tidiga år 
samt andra studier som har analyserat litteratur inom matematikdidaktik. Givetvis finns det ingen 
möjlighet att göra en mer heltäckande läsning av forskning inom vare sig aritmetik eller 
subtraktionsbegreppet i ett arbete om 15 hp eftersom ”Att lära sig grundläggande aritmetik är ett av 
de pedagogiska områden som det finns mest forskning om.” (Marton & Booth, 2000, s. 82). Det 
som tas upp här får närmast ses som några nedslag i tidigare forskning. 
 
När jag inte själv har läst ett material som beskrivs i någon annans text lämnar jag referensen i en 
fotnot och inte i min referenslista. Detta för att förtydliga vilka källor som jag har studerat och vilka 
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jag endast har andrahandsinformation om. Samtidigt vill jag underlätta för intresserade läsare att 
hitta de referenser som anges. 

Elevers problem att hantera subtraktion 
En relativt ny rapport i Sverige beskriver hur svenska elever i åk 4 hanterade subtraktion i TIMSS4 
2007 (Skolverket, 2008). De missuppfattningar som eleverna visar och de fel som de gör stämmer 
väl överens med tidigare internationell forskning (Foxman & Beishuizen, 2002). Att använda sig av 
den beräkningsstrategi där man hanterar talsorterna för sig leder ofta till fel svar i de fall då 
subtraktionsuppgiften kräver växling. I Skolverkets rapport (2008) står det till exempel att på ”vissa 
uppgifter gjorde mer än hälften av eleverna det kända misstaget att tillämpa beräkningsproceduren, 
som är avsedd för subtraktioner utan växling, på subtraktioner som kräver växling.” (s. 129). 
 
Foxman och Beishuizen (2002) har studerat och omanalyserat data från en undersökning från 1987 
då ungefär 10 000 elvaåringar i England, Wales och Nordirland testades inom flera 
matematikområden. Av dessa elever ingick 247 st. i ytterligare en undersökning där de fick lösa 
uppgifter inom aritmetik och i samband med detta intervjuades de om hur de utförde sina 
beräkningar. Erfarna, och för studien specialutbildade, lärare antecknade deras beräkningsmetoder. 
De 247 eleverna hade valts ut att ingå i denna undersökning utifrån resultaten i den större 
undersökningen. De delades in i tre undergrupper bestående av högpresterande, medelpresterande 
och lågpresterande elever utifrån sitt resultat i den stora undersökningen. Bland intervjuuppgifterna 
fanns en subtraktionsuppgift med tiotalsövergång som en så kallad naken uppgift samt en 
subtraktion i en kontext5. Den nakna uppgiften var 64 – 27 och löstes korrekt av 60 % av dessa 
247 elever. De elever som man bedömde som lågpresterande hade en lösningsfrekvens på 38 % 
medan de högpresterande hade 77 % lösningsfrekvens på samma uppgift. Det var ingen större 
skillnad på lösningsfrekvensen mellan den nakna uppgiften och den som gavs i en kontext, något 
fler klarade dock av den kontextbundna uppgiften. 
 
Detta resultat stämmer väl överens med de resultat som elever i åk 5 har visat i det nationella 
ämnesprovet i matematik 2007, 2008 och 2009 (Skolverket, 2007; Alm, 2008; Alm, 2010). Åren 
2007 och 2008 prövades eleverna i åk 5 grundligt i subtraktion då en hel provdel ägnades åt 
räknesättet. Eleverna fick bland annat i kontext lösa samma uppgifter som de också löste som nakna 
uppgifter. Då eleverna löste uppgifterna som nakna uppgifter uppmanades de även att berätta hur de 
hade gått till väga. Ungefär 17 % av eleverna bedömdes 2007 inte uppnå en godtagbar nivå på 
denna provdel. Både 2007 och 2008 visar det sig att eleverna klarar uppgifterna bättre då de 
presenteras i en kontext än då de presenteras som nakna uppgifter. När eleverna anger hur de 
kommer fram till svaret konstaterar Alm (2008) att ”En hel del elever visar sin brist på 

välfungerande strategier och avslöjar att de t.ex. räknar på fingrarna.” (s. 27). Utifrån en uppgift i 
det nationella ämnesprovet för åk 5 i matematik 2009 där eleverna skulle skriva en räknehändelse 

                                                      
4 TIMSS står för Trends in International Mathematics and Science Study och är en återkommande 

internationell studie kring elevers kunskaper inom matematik och naturvetenskapliga ämnen. 

5 En naken uppgift är en uppgift som presenteras enbart med siffror och andra symboler, till exempel 

64 - 27, till skillnad mot en uppgift som presenteras i en kontext som en textuppgift, till exempel Sofia 

har 64 kr och hennes vän har 27 kr. Hur mycket mer har Sofia? 
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till subtraktionsuttrycket 302 – 298, diskuterar Alm (2010) kring att elever visar större kunskap om, 
och vilja till, att tolka subtraktion som en minskning då flertalet, ”71 % av dem som löser uppgiften 
godtagbart, skriver en uppgift byggd på tankesättet minskning även om talen inbjuder till en 
jämförelse” (s. 28). Alm fortsätter sitt resonemang med att minskningstankar kan leda till onödiga 
problem med beräkningar då det är avsevärt mer besvärligt att ta bort 298 från 302 än att jämföra de 
båda talen. 
 
I en studie av Beishuizen (1993) visar det sig att undersökta elevgrupper i andra årskursen i 
Nederländerna hade problem att korrekt räkna ut subtraktionsuppgifter som kräver växling. I denna 
studie visade det sig också mycket tydligt att en beräkningsstrategi gav fler korrekta lösningar än 
den andra av de båda beräkningsstrategier som vid tidpunkten vanligtvis lärdes ut i de nederländska 
skolorna. Beishuizen jämför sina resultat med några amerikanska studier och konstaterar att även 
om en del av resultaten stämmer med tidigare amerikanska studier finns det också stora skillnader 
som troligtvis avspeglar olika undervisningstraditioner. 
 
Sammanfattningsvis konstaterar jag att elever i flera länder visar liknande brister i hur de hanterar 
subtraktion och att det inte är ett nytt fenomen. 

Situationer inom subtraktion och addition 
Fuson (1992) är en flitigt använd referens i litteratur om situationer inom subtraktion och addition. I 
sin forskningsöversikt beskriver hon hur forskning ganska entydigt ger oss kunskap om hur den 
tidiga aritmetiken för subtraktion och addition med naturliga tal utvecklas hos amerikanska barn. 
Hon gör också jämförelser med några annorlunda utvecklingsvägar hos barn från Asien6 och 
konstaterar att barn med språk som exempelvis kinesiska har ett försprång gentemot barn i 
engelskspråkiga kulturer, då talradens namn ger de kinesiska barnen förståelse för hur vårt 
positionssystem är uppbyggt. Elva, tolv, tretton osv. avslöjar inte uppbyggnaden på samma sätt som 
tio-ett, tio-två, tio-tre etc. Hon belyser även andra kulturella skillnader än språket, exempelvis 
diskuteras hur användande av fingrarna skiljer sig åt i olika kulturer. Neuman (1989) har beskrivit 
olika bättre och sämre metoder att använda sig av fingrarna då man räknar. I de fall då 
fingerräknande beskrivs som en primitiv metod som inte hjälper barn att utveckla sin taluppfattning 
avser jag inte det Neuman beskriver som att ”se” talen med hjälp av fingrarna. Neuman har tvärtom 
visat hur effektivt det kan vara att använda fingrarna för att visa tal i syfte att bygga upp en stabil 
taluppfattning för de tio första positiva heltalen. I Fusons forskningssammanställning beskrivs flera 
olika aspekter av hur barn mellan 2 och 8 år bygger upp sin förståelse av naturliga tal samt 
subtraktion och addition. Fuson beskriver hur barn utvecklar sin aritmetiska förmåga från att 
uppfatta antal, till att via pekräknande av alla, senare kunna använda additionens kommutativitet 
och räkna från den största termen till att så småningom frigöra sig från behovet av att se de föremål 
som räknas och att slutligen minnas talfakta. En av hennes källor för beskrivningen av hur de 
yngsta barnen börjar uppfatta tal och lära sig att räkna är Gelman och Gallistel (1978) som utförligt 
beskriver vilka principer barn måste behärska för att kunna räkna ett antal föremål. De menar att det 
är fem principer som behöver utvecklas, ett till ett-principen, principen om stabil ordning i talraden, 
kardinalprincipen, abstraktionsprincipen och principen om godtycklig ordning. 

                                                      
6 Japan, Korea, Kina och Taiwan. 
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Utifrån den samlade forskningen presenterar Fuson en tydlig struktur över de olika situationer i 
verkligheten som kan leda till en subtraktion eller addition. Denna struktur visar de olika 
situationer7 som finns inom dessa båda räknesätt. Hon skriver att olika forskare har något olika 
strukturer för att beskriva subtraktions- och additionssituationer men att de är så pass lika att den 
struktur som hon presenterar kan ses som en struktur som det finns enighet kring. 
 
I grova drag skriver Fuson att det finns två huvudsituationer inom subtraktion: minskning8 och 
jämförelse9. Minskning är en dynamisk situation där det finns en mängd som förändras genom att 
en delmängd av den ursprungliga mängden tas bort. Jämförelse är en statisk situation där det finns 
två olika mängder som jämförs med varandra. I en minskning finns en startmängd, en delmängd 
som tas bort och en delmängd som finns kvar efter minskningen. I jämförelsesituationer finns två 
mängder och skillnaden mellan dessa båda mängder. I båda dessa situationer går det att formulera 
olika frågor beroende på vilken av de tre mängderna som är okänd. Utöver dessa båda 
huvudsituationer går det att göra en utjämning10. Det är en jämförelsesituation där skillnaden mellan 
två mängder först avgörs och sedan avlägsnas skillnaden genom att lika stor mängd som skillnaden 
utgör tas bort från den större mängden eller genom att lika stor mängd som skillnaden utgör tillförs 
till den mindre av de ursprungliga mängderna. Även här blir flera olika frågor möjliga beroende på 
vad som är känt eller okänt. Utjämningen är dynamisk som minskningen, har två mängder som 
jämförelsen och är en kombination av dessa båda. Jag beskriver denna struktur och alla olika 
möjliga frågor det är möjligt att ställa närmre i kapitlet Subtraktion och addition i verkligheten. 
 
Johansson (1982) strukturerar upp de olika problemsituationer som finns, dvs. frågor som är 
möjliga att ställa, inom subtraktion och addition på ett liknande sätt. Han skiljer dels på om 
situationen är statisk eller dynamisk och dels på om den handlar om en jämförelse eller en mängd-
delmängdsrelation. Den dynamiska situationen kan antingen vara en ökning eller en minskning. På 
så sätt uppstår 6 huvudkategorier i hans struktur. Han exemplifierar de olika situationerna genom att 
formulera frågeställningar för var och en av situationerna. Hans kategorier motsvarar Fusons (1992) 
kategorier men har inte med alla typer av frågeställningar. 
 
Ytterligare en kategorisering av olika situationer inom subtraktion och addition har De Corte och 
Verschaffel (1991) beskrivit. Deras kategorisering utgår från om det är ett förändringsproblem, ett 
sammanslagningsproblem eller en jämförelsesituation. Därefter vilken av mängderna som är okänd 
och slutligen även om det är en ökning eller minskning i förändringsproblemen samt om man ställer 
frågan i jämförelsesituationen som hur mycket mer eller hur mycket mindre. Denna kategorisering 
ger upphov till 14 olika situationer som är identiska med Fusons 14 första olika situationer inom 
subtraktion och addition, De Corte och Verschaffel har dock inte med någon utjämningssituation. 
 

                                                      
7 Fuson skriver Situations in Addition and Subtraction. 

8 Fuson skriver Change Take From 

9 Fuson skriver Compare 

10 Fuson skriver Equalize 
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Frisk (2009) har använt en kategorisering av olika situationer11 som hon använder för att analysera 
läroboksuppgifter. Hon utgår från tre huvudkategorier, ta bort, komplettera och jämföra, som hon 
skriver att hon har hämtat från Kilborn12 och Löwing13. Det finns en likhet mellan dessa tre och 
Fusons (1992) tre situationer. Ta bort är ekvivalent med minskning och jämföra med jämförelse. 
Komplettera är exempel på frågeställningar som kan dyka upp då man ser på additionssituationer 
som enklast löses med subtraktion. 
 
I denna studie används den kategorisering som Fuson beskriver som en sammanfogning av olika 
forskares kategoriseringar av subtraktionssituationer analysen av kurslitteratur. Fusons struktur 
beskrivs utförligt under rubriken Subtraktion och addition i verkligheten. 

Litteraturstudier 
För att beskriva hur litteraturstudier kan utföras följer några exempel på olika slags studier där 
litteratur har undersökts. 
 
Några tidigare studier där man använder kurslitteratur som datakälla finns på mitt eget universitet. 
Våren 2009 lade de Ron (2009) fram ett självständigt arbete som delvis behandlar just 
kurslitteratur. Hon studerar hur problemlösning beskrivs i kurslitteratur och i lärarhandledningar för 
några vanliga läromedel för grundskolans tidiga skolår. Hon analyserar dessa texter med hjälp av ett 
analysverktyg som hon hämtat från Wyndhamn, Riesbeck och Schoultz (2000) och modifierat för 
att passa hennes undersökningsdesign. Analysverktyget är fyra fält med två olika dikotomier som 
gör att hon kan placera in olika beskrivningar av problemlösning inom olika perspektiv. Dessa olika 
fält är i Wyndhamn m.fl. (2000) kopplade till olika lärandeperspektiv. de Ron omformulerar fältens 
innebörd till att fokusera olika perspektiv av problemlösning i undervisning. Även Palmer (2005) 
har skrivit ett självständigt arbete där hon bland annat analyserar kurslitteratur. Hennes arbete 
handlar om diskursanalyser med fokus på matematik och kunskapsteorier med ett genusperspektiv. 
Hon använder tre böcker från kurslitteraturlistor i sin diskursanalys. Dessa böcker läser hon om och 
om igen och letar efter vilka diskurser som dominerar och hur hon kan koppla samman dem med 
lärandeteorier, styrdokument och praktik ute i skolorna så som den beskrivs i 
Matematikdelegationens rapport Att lyfta matematiken14. Hon identifierar två dominerande 
diskurser som harmoniserar med styrdokument och två olika perspektiv på lärande samt en diskurs 
som i stort sett saknas i litteraturen men är dominerande ute i skolorna. 
 
Båda ovanstående arbeten använder kunskapsteoretiska perspektiv i sin analys av datamaterialet. 
Palmer och de Ron har läst litteratur och sökt efter tecken på att litteraturen är skriven ur ett 

                                                      
11 Frisk skriver omväxlande situationer och subtraktionsproblem 

12 Kilborn, W. (1989). Didaktisk ämnesteori i matematik. Stockholm: Utbildningsförlaget. Tillhör den 

litteratur som jag undersöker. 

13 Löwing, M. (2008). Grundläggande aritmetik. Lund: Studentlitteratur. Tillhör den litteratur som jag 

undersöker. 

14 SOU2004:94 Skolverket 2004. Matematikdelegationens rapport Att lyfta matematiken – intresse, 

lärande, kompetens. Stockholm: Liber AB. 
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kunskapsperspektiv och sorterar på så sätt den litteratur som de undersöker. Det finns också 
litteraturstudier som intar ett bestämt kunskapsteoretiskt perspektiv och som speglar andra forskares 
tolkningar av data, som gjorts ur andra kunskapsperspektiv, ur det ”egna” perspektivet. Ett exempel 
på en sådan litteraturstudie är Eriksson (2001). I sin avhandling undersöker hon hur olika forskare 
har tolkat den tidiga utvecklingen av talbegrepp. Hennes ansats är att tolka andra forskares 
empiriska studier ur ett radikalkonstruktivistiskt perspektiv och på så sätt jämföra tolkningar av 
barns räknehandlingar med utgångspunkt i olika teoretiska lärandeperspektiv. Hennes övergripande 
syfte är att söka efter nya utgångspunkter för att skapa lärandemiljöer som kan förhindra att elever 
hamnar i matematiksvårigheter. Eriksson beskriver en uppfattning som forskningen är ense kring 
(Fuson, 1992) om hur barns tidiga utveckling från de första upplevelserna av antal till bildandet av 
talfakta för de första tio naturliga talen ser ut, ur ett radikalkonstruktivistiskt perspektiv. Eriksson 
diskuterar också huruvida detta kan leda till ett didaktiskt förhållningssätt, om det finns en bättre 
metod. 
 

Sannolikheten att finna en metod för matematisk kunskapsutveckling som kan riktas till 

kollektivet elever och fylla alla elevers behov blir utgående från den radikalkonstruktivistiska 

teorin minimerad. Snarare gäller det att visa en öppenhet när det gäller metodfrågan och relatera 

de val som görs till de lärande eleverna. (s. 190). 

 
Samtidigt beskriver Eriksson att den radikalkonstruktivistiska teorin gör ett ställningstagande om på 
vilka grunder kunskap är möjlig att nå. 
 
En tredje typ av litteraturstudie är den undersökning Frisk (2009) beskriver då hon studerar 
läromedel i matematik genom ett analysredskap bestående av olika kategorier av situationer15 inom 
subtraktion. Hon analyserar fyra olika läromedel avsedda för åk 2 och undersöker vilka situationer 
som förekommer i textuppgifter, bilder och andra beskrivningar där denna analys är möjlig att göra. 
Hon konstaterar att situationen ta bort dominerar men att det finns stora skillnader mellan olika 
läromedel och mellan olika delar av samma läromedel. I en liknande studie beskriver De Corte och 
Verschaffel (1991) att det förekommer väldigt få, ibland inte några alls, jämförelsesituationer i 
textuppgifter i flamländska läromedel för tidiga skolår och situationerna minskning och ökning där 
slutmängden är okänd är de vanligast förekommande situationerna De skriver att med detta i åtanke 
kan det ”be recommended that a variety of word problems, representing the whole range of problem 
types […] should be used during instruction” (s. 127). De Corte och Verschaffel menar att olika 
typer av textuppgifter och formuleringar i textuppgifter måste uppmärksammas i undervisningen av 
yngre elever samt att en variation av de olika situationerna måste erbjudas till eleverna. 
 
De nedslag i litteraturstudier som gjorts här ovan, visar att det finns flera olika tillvägagångssätt för 
litteraturstudier. I min undersökning använder jag ingen av de tre olika typerna av litteraturstudier 
som beskrivs ovan, syftet är att visa på mångfalden av ansatser för litteraturstudier. Min studie har 
delvis inspirerats av de nämnda studierna och hur den genomfördes beskrivs ingående under 
kapitlet Metod. 

                                                      
15 Frisk skriver omväxlande situationer och subtraktionsproblem. 



 

11  

Syfte, frågeställning och 
avgränsningar 

Här motiverar jag varför området är av intresse att undersöka, tydliggör min frågeställning samt 
beskriver hur avgränsningar för undersökningen görs. 

Syfte 
Många elever har problem att hantera subtraktion. Detta har visats i såväl internationella som 
nationella undersökningar (Alm, 2008; Alm, 2010; Beishuizen, 1993; Foxman & Beishuizen, 2002; 
Skolverket, 2008). Jag har uppmärksammat att det inte finns en samsyn på subtraktion i den 
kurslitteratur som används vid kurser för blivande lärare i tidiga skolår. 
 
Detta område är av stort intresse för såväl lärare i grundskolans tidiga år som för lärarutbildare. 
 
Ett andra intresse i denna studie är att beskriva den terminologiska förvirring jag redan har 
upptäckt. Jag avser att beskriva vilka olika ord som används för att beskriva vad jag genomgående 
väljer att kalla situation alternativt subtraktionssituation. Min förhoppning på lång sikt är att vi i 
Sverige kan enas om en enhetlig terminologi för att beskriva räknesätten. 
 
Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka hur subtraktion beskrivs för att – om möjligt – 
kunna föreslå ett gemensamt sätt att tala om, beskriva och variera olika aspekter av subtraktion. 

Frågeställning 
Hur beskrivs subtraktion med naturliga tal i matematikdidaktisk litteratur? 
 
Denna frågeställning preciseras i nedanstående två frågor. 

 Hur beskrivs subtraktionssituationer i matematikdidaktisk litteratur? 
 Vilka ord och uttryck används för att beskriva olika subtraktionssituationer i 

matematikdidaktisk litteratur? 
Jag vill undersöka olika forskares och matematikdidaktikers syn på subtraktion, både hur själva 
räknesättet beskrivs och hur de beskriver olika situationer. 

Avgränsningar 
Jag avser att studera den matematikdidaktiska litteratur som är kurslitteratur vid Stockholms 
universitet i kurser för blivande lärare för de tidiga skolåren samt kompetensutvecklingskurser för 
lärare i de tidiga skolåren. Den litteratur som användes läsåret 2008/2009 i de kurser som hölls på 
svenska undersöks med avseende på hur subtraktionssituationer beskrivs. Den kurslitteratur som 
används vid andra lärarutbildningar än vid Stockholms universitet undersöks inte. Inte heller 
undersöks kurslitteratur från kurser som givits under andra läsår än 2008/2009, med ett par 
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undantag, se nedan. Kurslitteratur från kurser som vänder sig mot senare skolår eller ingår i 
kompetensutveckling för lärare i senare skolår undersöks inte, liksom inte heller kurslitteratur i 
kurser som ges på engelska. I denna studie analyseras inte något annat innehåll i kurslitteraturen än 
just situationer för subtraktion samt författarnas ordval för detta begrepp. Beräkningsstrategier 
behandlas inte annat än i direkt relation till subtraktionssituationer. Förutom den ovan beskrivna 
litteraturen har jag i en mejlenkät frågat mina kollegor om de anser att jag bör komplettera 
undersökningen med någon annan litteratur som beskriver olika situationer inom räknesätten och 
därefter har två publikationer lagts till i undersökningen. 

Teoretiskt ramverk 

Här beskriver jag hur jag placerar denna undersökning i det matematikdidaktiska forskningsfältet 
samt vilka teorier som ligger till grund för mina analyser. 

Teorier om lärande 
Jag är intresserad av subtraktion och hur subtraktion beskrivs i matematikdidaktisk litteratur. 
Situationer och beräkningsstrategier inom subtraktion beskrivs på en mängd olika sätt och jag 
tänker därför i banor kring variationer av hur subtraktion beskrivs. Marton och Booth (2000) 
diskuterar variation i hur människor erfar olika fenomen och de menar att fenomenografin ”syftar 
till att avslöja kvalitativt skilda sätt att erfara olika fenomen” (s. 176). Är fenomenografi eller 
variationsteori en hjälp för mig att förstå de olika texterna? Har författarna till den kurslitteratur 
som undersöks olika sätt att erfara subtraktion? Finns det i så fall kvalitativa skillnader? Enligt 
Marton och Booth finns det i så fall två problem för mig att fundera vidare över och det är vilka 
olika sätt matematikdidaktikerna visar att de erfar subtraktion på i sina texter och dels hur de olika 
sätten visar sig i olika sammanhang. Först gör jag en liten orientering om några aspekter av lärande 
som har relevans för min studie. 

Variationsteori 

Runesson (1999) formulerade variationsteori för lärande, även kallad variationsteori, i sin 
avhandling som handlar om skilda sätt att behandla ett matematiskt innehåll. Hon använder 
variationsteori för att beskriva hur olika lärare uttrycker sig om tal i bråk- och procentform då de 
kommunicerar med sina elever, vilka aspekter av talen som lärarna varierar och vilka aspekter de 
håller konstanta. Senare har denna forskningsansats använts i flera andra studier inom svensk 
matematikdidaktik, bland annat av Emanuelsson (2001). Han utgår från att olika sätt att formulera 
frågor och att skapa undervisningssituationer har konsekvenser för vilket kunnande elever ges 
möjlighet att visa. Han har följt åtta lärares lektioner i matematik och naturvetenskap samt 
intervjuat lärarna om hur de tänker då de planerar undervisningen i termer av hur de ska kunna få 
reda på vad elever kan och förstår av undervisningsinnehållet. De lärare han har studerat arbetar i 
de tidiga skolåren och samtliga utom en har haft både naturvetenskaps- och matematiklektioner. 
Emanuelsson kommer fram till ett hierarkiskt mönster av möjligheter att variera 
undervisningssituationer beroende på vad som hålls konstant. De mest överordnade är då läraren 
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håller stoffet invariant och varierar akter16 i relation till såväl stoff som begrepp och färdigheter. Då 
begreppet hålls invariant kan akterna variera i relation till begrepp och färdighet. Då färdigheterna 
hålls i fokus och inte varieras är det endast akter i relation till färdigheterna som kan variera och om 
innehållet i lektioner tas för givet av både elever och lärare förekommer ingen variation av akterna. 
Via denna kategorisering framträder olika mönster av hur lärare kan öppna för – eller stänga för – 
möjligheter för eleverna att visa sina kunskaper genom lärarnas sätt att ställa frågor och tematisera 
elevernas svar och ställa – eller att låta bli att ställa – följdfrågor. 
 
Emanuelsson beskriver variationsteori och fenomenografi som ett ’annat sätt att skära tårtan på’. 
Han visar vad variationsteori är genom att visa på variationer i hur man kan tänka om lärande. Han 
hänvisar till Sfard17 som har ställt två sätt att tänka om lärande mot varandra genom att kalla dem 
’aquisition’ respektive ’participation’ -metaforer för lärande. ’Aquisition’ kan närmast översättas 
till förvärvande och här hör konstruktivismen hemma. ’Participation’ är deltagande och här placeras 
sociokulturella perspektiv. Emanuelsson placerar fenomenografi/variationsteori i en egen metafor 
för lärande som han kallar för konstituerande. Han jämför dessa tre olika metaforer för lärande 
utifrån fyra olika aspekter av lärande och på så sätt använder han sig av variationsteori samtidigt 
som han beskriver den. Emanuelsson är tydlig med att hans syfte är att ”tydliggöra studiens 
perspektiv genom att kontrastera den mot de idag två dominerande perspektiven på lärande som 
Sfard (1998)18 benämner ”aquisition” respektive ”participation metaphors of learning”” (s. 26). 
 
Runesson (1999) placerar variationsteorin inom det konstruktivistiska fältet och skriver att olika 
konstruktivistiska perspektiv ”skall därför inte ses som uteslutande, utan utgör snarare 
komplementära inlärningsteoretiska ansatser” (s. 27). Runesson beskriver en episod ur en tidigare 
studie19 och hur episoden analyseras ur ett radikalkonstruktivistiskt perspektiv genom att visa på hur 
läraren utmanar några elevers föreställningar om vad som kännetecknar ett rätblock samt 
likformighet. Runesson omanalyserar samma episod ur ett variationsteoretiskt perspektiv där hon 
visar hur läraren varierar vilka aspekter av rätblocken som varieras respektive hålls konstanta för att 
belysa samma undervisningsinnehåll. Detta ger en tydlig bild av att de olika perspektiven inte är 
motsägelsefulla utan snarare komplement till varandra. 
 
Variationsteorin kommer närmast ur fenomenografin. 

Fenomenografi 

Alexandersson (1994) skriver att den fenomenografiska forskningsansatsens fokus är att ”beskriva 
hur fenomen – ”företeelser” eller ”objekt” – i omvärlden uppfattas av människor” (s. 112). Han 

                                                      
16 Med akter avser Emanuelsson de handlingar som elever och/eller lärare kan ge uttryck för i handling 

eller språkligt. 

17 Sfard, A. (1998). On two metaphores for learning and the dangers of choosing just one. Educational 

Researcher 27(2), 4-13. 

18 Sfard, A. (1998). On two metaphores for learning and the dangers of choosing just one. Educational 

Researcher 27(2), 4-13. 

19 Jaworski, B. (1994). Investigating mathemathics teaching. A constructivist enquiry. London: The 

Falmer Press. 
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skriver också att det finns en stor variation i hur ansatsen använts i olika studier och att denna 
variation i sig är en viktig del i den fenomenografiska ansatsen. Marton och Booth (2000) ger en 
bild av hur fenomenografin vuxit fram ur att andra lärandeteorier hamnar i olika paradoxer när de 
beskriver hur lärande går till. Fenomenografin kan ses som en ansats att närma sig frågan om hur 
lärande sker genom att inte ge några svar på det, utan istället konstatera att det finns en variation i 
hur olika människor lär sig saker och istället ägna sig åt att beskriva denna variation. Marton och 
Booth menar också att fenomenografi varken skall ses som en metod eller en teori, utan en 
forskningsansats ”för att identifiera, formulera och hantera vissa typer av forskningsfrågor, en 
specialisering som framförallt uppmärksammar frågor som är relevanta för lärande och förståelse i 
en pedagogisk miljö” (s. 147). De skriver också att fenomenografin ”syftar till att avslöja kvalitativt 
skilda sätt att erfara fenomen” (s. 176). Vad en forskare med fenomenografisk ansats då kan göra är 
att identifiera vilka olika kvalitativa aspekter ett studerat objekt kan uppvisa och beskriva när och 
hur dessa olika aspekter framträder. Marton och Booth ger många exempel på olika slags studier 
inom en mängd olika ämnesområden och visar om och om igen på en variation i hur elever och 
studenter erfar lärandeobjektet. Dessa olika variationer kan ordnas i olika kvalitativa nivåer och det 
finns ofta en vattendelande nivå där man kan se en tydlig kvalitativ skillnad mellan olika 
uppfattningar som delvis kopplas samman med om det är djupinlärning eller ytinlärning som skett. 

Konstruktivism  

Wyndhamn m.fl. (2000) skriver att inom konstruktivismen ses kunskap som något människan 
konstruerar utifrån det hon erfar och att kunskapen är relativ, det vill säga inget som är absolut och 
sant för alltid och överallt. De skriver också att konstruktivismen kan ses som ett paraply för många 
olika teoretiska perspektiv. Gemensamt för konstruktivistiska idéer är att lärande är en aktiv process 
där kunskapen konstrueras hos människan genom att nya bitar av kunskap anpassas till den kunskap 
som individen redan har. Om det uppstår en konflikt mellan den kunskap, det schema, som finns 
och det individen erfar, kan kunskapsbygget, schemat, behöva raseras och byggas ihop på ett nytt 
sätt. De menar att ”Mening nås genom reflektion och upplösning av kognitiva spänningar.” (s. 90). 
Skillnader mellan olika synsätt inom konstruktivismen är exempelvis hur stor vikt man lägger vid 
den sociala interaktionen för att bygga kunskaper och språkets medierande, eller rent av skapande 
roll, då kunskaper konstrueras. Wyndhamn m.fl. skriver att man kan dela in konstruktivismen i två 
huvudinriktningar. Den ena är mer kognitivt individinriktad. Den kan beskrivas som radikal 
konstruktivism. Den andra huvudinriktningen är mer socialt inriktad och kan kallas social 
konstruktivism. 

Hur tänker jag kring dessa teorier och min studie? 

Jag förstår variationsteori som ett sätt att strukturerat beskriva hur olika aspekter av ett 
lärandeobjekt hålls konstanta respektive varieras. Dessa variationer och invariationer bildar ett 
mönster som den lärande erfar och ur detta erfarande uppfattas lärandeobjektet. Om exempelvis 
subtraktion alltid handlar om att minska en mängd kommer en jämförelsesituation mellan två olika 
mängder inte att uppfattas som en subtraktion då man aldrig har erfarit denna koppling mellan en 
händelse och räknesättet subtraktion. Variationsteori är mer komplex än i mitt exempel men jag 
avser att begränsa mig till att använda variationsteori som ett beskrivande verktyg, vilket 
Emanuelsson (2001) menar är möjligt. 
 
Jag placerar in min studie i ett kvalitativt forskningsfält med inspiration av variationsteori som ett 
verktyg för att beskriva hur olika matematikdidaktiker och forskare beskriver subtraktion. Inom 
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studier med variationsteoretiskt perspektiv är det vanligt att sortera sina resultat i kvalitativt skilda 
nivåer. Jag har inte för avsikt att göra detta, jag vill endast ta inspiration från variationsteori för att 
beskriva den variation som finns i min undersökning. 

Teorier om subtraktionens olika uttryck 
Fuson (1992) utgör också en del av mitt teoretiska ramverk. Från Fuson har jag hämtat den struktur 
som används för att analysera beskrivna situationer. Hennes struktur över hur subtraktion och 
addition kan uppstå i verkliga situationer bygger på en mängd olika forskares arbeten. Fusons 
struktur används då jag analyserar hur subtraktionssituationer beskrivs. Här följer en utförlig 
beskrivning av subtraktions- och additionssituationer inklusive olika möjliga frågeställningar. 

Subtraktion och addition i verkligheten 
Fuson (1992) har gjort en översikt av den samlade forskningen om olika subtraktions- och 
additionssituationer genom att kategorisera utifrån det som är gemensamt och centralt för tidigare 
forskning. Jag använder hennes struktur för att kategorisera olika subtraktionssituationer. 
 
Enligt Fuson finns det fyra grundläggande subtraktions- och additionssituationer som kan uppstå i 
verkligheten20, dessa kallar jag ökning, minskning, sammanslagning och jämförelse21. Varje 
subtraktionshändelse har en motsvarande additionshändelse. Subtraktion och addition är inversa 
räknesätt. Denna kategorisering av olika typer av subtraktions- och additionsproblem avser att 
beskriva alla olika former av subtraktions- och additionshändelser som kan uppstå i verkligheten, i 
vår vardag. 

                                                      
20 Fuson skriver real world. 

21 Fuson skriver Change-Add to, Change-Take from, Combine och Compare. 
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Ökning och minskning 

När det bara finns en mängd kan man antingen öka den eller minska den. Att förändra, genom att 
öka eller minska är en unär operation, där ett tal förändras med ett annat tal för att producera ett 
unikt tredje tal. Både ökning och minskning är förändringsproblem, dynamiska händelser. 
 

 Additionssituationer Subtraktionssituationer 

Dynamisk och 
unär situation 

Ökning Minskning 

  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Tabell 1 efter Fuson (1992, s. 245) 

När man använder verkliga objekt för att genomföra dessa operationer kommer de ursprungliga 
mängderna att försvinna vid manipulerandet eftersom de båda mängderna efter ökningen respektive 
minskningen har bildat en ny mängd. 
 
Exempel 
Ökning: Sofia har tre päron och får ett till, då har hon fyra päron. (Ö)22 
Minskning: Sofia har fem päron och äter upp två av dem, då har hon kvar tre päron. (M) 

Frågeställningar inom ökning och minskning 

Eftersom det finns tre mängder i båda situationerna kan två vara kända och en okänd, vilket 
möjliggör tre olika frågeställningar. 
 
Om slutmängden är okänd kan frågorna låta så här: 
Ökning 1: Sofia har tre päron och får ett till, hur många har hon nu? (Ö1) 
Minskning 1: Sofia har fem päron och äter upp två av dem, hur många har hon nu? (M1) 
 
Om förändringen är okänd kan frågor ställas så här: 
Ökning 2: Sofia har tre päron och får fler, nu har hon fyra päron. Hur många päron fick hon?(Ö2) 
Minskning 2: Sofia har fem päron och äter upp några av dem, då har hon kvar tre päron. Hur 
många åt hon upp?(M2) 
 

                                                      
22 Inom parentes skriver jag de förkortningar för olika situationer som jag senare använder mig av i 

resultatdelen. 

— + 

Svar Svar 

Förändring Förändring 
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Om startmängden är den okända kan frågor ställas så här: 
Ökning 3: Sofia har några päron och får ett till, nu har hon fyra päron. Hur många hade hon från 
början? (Ö3) 
Minskning 3: Sofia har några päron och äter upp två av dem, då har hon kvar tre päron. Hur 
många hade hon från början? (M3) 

Sammanslagning och jämförelse 

När det finns två mängder kan man antingen jämföra dem eller sammanslå dem. Jämförelse och 
sammanslagning är binära operationer, man opererar med två tal och får fram ett tredje unikt tal. 
 

 Additionssituationer Subtraktionssituationer 

Statisk och binär 
operation 

Sammanslagning, begreppslig23 Jämförelse 

  
 

 
 
 
 
 
 

 

Tabell 2 efter Fuson (1992, s. 245) 

När man använder verkliga objekt för att genomföra dessa operationer kommer de ursprungliga 
mängderna att försvinna vid manipulerandet i sammanslagningen eftersom de båda mängderna efter 
sammanslagningen har bildat en ny mängd. Vid jämförelsen finns de båda mängderna kvar intakta. 
 
Exempel 
Sammanslagning: Sofia har två päron, hennes vän har också två päron, tillsammans har de fyra 
päron. (S) 
I jämförelsesituationer kan man antingen fokusera på hur mycket mer eller hur mycket mindre 
skillnaden är, därför finns det två olika exempel. 
Jämförelse a: Sofia har tre päron, hennes vän har fem päron. Hennes vän har två fler päron. (Ja) 
Jämförelse b: Sofia har tre päron, hennes vän har fem päron. Sofia har två färre päron. (Jb) 

                                                      
23 Fuson gör tydlig skillnad på en begreppslig respektive fysisk sammanslagning av två mängder. Då 

det rör additioner väljer jag att inte gå in närmre i detta. 

Hur mkt mer? 

Hur mkt mindre? 

Del Del Allt 
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Frågeställningar inom sammanslagning och jämförelse 

I sammanslagning finns bara två olika frågeställningar, antingen är resultatet av sammanslagningen 
okänd eller den ena av de båda delmängderna. 
 
Exempel 
Sammanslagning 1: Sofia har två päron, hennes vän har också två päron, hur många har de 
tillsammans? (S1) 
Sammanslagning 2: Sofia har två päron, hennes vän har också päron. Tillsammans har de fyra 
päron, hur många päron har Sofias vän? (S2) 
 
Eftersom det kan vara en av de tre olika mängderna som är okänd i jämförelsesituationerna och de 
kan fokuseras på två olika sätt går det att ställa frågor på sex olika sätt. 
 
Exempel på frågeställningar inom jämförelse då skillnaden är okänd: 
Jämförelse 1a: Sofia har tre päron, hennes vän har fem päron. Hur många fler päron har hennes 
vän? (J1a) 
Jämförelse 1b: Sofia har tre päron, hennes vän har fem päron. Hur många färre päron har Sofia? 
(J1b) 
 
Exempel på frågeställningar inom jämförelse då den mindre mängden är okänd: 
Jämförelse 2a: Sofia har några päron, hennes vän har fem päron och det är två fler päron. Hur 
många päron har Sofia? (J2) 
Jämförelse 2b: Sofia har två färre päron än vad hennes vän har. Hennes vän har fem päron. Hur 
många päron har Sofia? (J2) 
 
Exempel på frågeställningar inom jämförelse då den större mängden är okänd: 
Jämförelse 3a: Sofia har tre päron, hennes vän har också några päron och det är två fler päron än 
vad Sofia har. Hur många päron har Sofias vän? (J3) 
Jämförelse 3b: Sofia har tre päron och det är två färre päron än vad hennes vän har. Hur många 
päron har Sofias vän? (J3) 
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Utjämning 

En utjämning är inte en grundläggande subtraktions- eller additionshändelse utan en kombination 
av jämförelse och förändringsproblem. Denna kombinerade situation kallar Fuson (1992) utjämning 
(equalize). Man har två mängder som man jämför och sedan ökar eller minskar man den ena 
mängden så att de blir lika stora, därför är utjämning en binär och dynamisk händelse. Som invers 
additionssituation beskriver Fuson en fysisk sammanslagning24. Fuson presenterar utjämningen före 
jämförelsen eftersom hon väljer att presentera situationerna i den ordning man funnit att de är lättast 
för barn att hantera. Jag har valt att ändra ordningen för att det är tydligare hur utjämning fungerar 
då jag redan har beskrivit jämförelsen. 
 

 Additionssituationer Subtraktionssituationer 

Dynamisk och 
binär situation 

Sammanslagning, fysisk Utjämning 

  
 

 
 
 

 

Tabell 3 efter Fuson (1992, s. 245) 

När man använder verkliga objekt för att genomföra en utjämning kommer den ena ursprungliga 
mängden att förändras vid manipulerandet men det kommer fortfarande att finnas två mängder, 
varav den ena är orörd. 
 
Även här finns två olika underformer till subtraktionssituationen beroende på om man utjämnar 
genom att minska eller öka. I additionssituationen är det återigen fråga om att sammanföra två 
mängder till en och då kommer de båda ursprungliga mängderna att ”försvinna”. 
 
Exempel 
Sammanslagning: Sofia har två päron och hennes vän har två päron, de lägger alla sina päron på 
samma fat. Då finns det fyra päron på fatet. (S) 
Utjämning a: Sofia har tre päron och hennes vän har fem päron. Hennes vän äter upp två päron, 
sedan har de lika många. (U) 
Utjämning b: Sofia har tre päron och hennes vän har fem päron. Sofia köper två päron till, sedan 
har de lika många. (U) 

                                                      
24 Jag väljer att inte gå in närmre på additionssituationerna och hur fysisk och begreppslig 

sammanslagning skiljer sig åt utan fokuserar på subtraktionerna. 

Ta bort 

Lägg till 
Del Del Allt 
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Frågeställningar inom sammanslagning och utjämning 

Precis som i den begreppsliga sammanslagningen finns det bara två varianter på frågeställningar i 
additionssituationen, antingen är resultatet okänt eller den ena av de båda ursprungliga 
delmängderna. 
 
Exempel på frågeställningar i sammanslagning: 
Sammanslagning 1: Sofia har två päron och hennes vän har två päron, de lägger alla sina päron 
på samma fat. Hur många päron finns då på fatet? (S1) 
Sammanslagning 2: Sofia har två päron och hennes vän har också några päron, de lägger alla sina 
päron på samma fat. Då finns det fyra päron på fatet. Hur många päron har Sofias vän? (S2) 
 
En utjämningssituation kan ge sex olika frågeställningar på samma sätt som en jämförelsesituation. 
Exempel på frågeställningar med okänd differens: 
Utjämning 1a: Sofia har tre päron och hennes vän har fem päron. Hur många päron ska hennes 
vän äta upp för att de ska ha lika många päron? (U1) 
Utjämning 1b: Sofia har tre päron och hennes vän har fem päron. Hur många päron ska Sofia köpa 
för att de ska ha de lika många? (U1) 
 
Om den mindre mängden är okänd kan frågeställningarna vara formulerade så här: 
Utjämning 2a: Sofia har några päron och hennes vän har fem päron. Hennes vän äter upp två 
päron, sedan har de lika många. Hur många päron har Sofia? (U2) 
Utjämning 2b: Sofia har några päron och hennes vän har fem päron. Sofia köper två päron till, 
sedan har de lika många. Hur många päron hade Sofia från början? (U2) 
 
Om istället den större mängden är okänd kan frågeställningarna vara formulerade så här: 
Utjämning 3a: Sofia har tre päron och hennes vän har fler päron. När hennes vän ätit upp två 
päron har de lika många. Hur många päron hade Sofias vän? (U3a) 
Utjämning 3b: Sofia har tre päron och hennes vän har fler päron. Då Sofia köpt två päron till har 
de lika många? Hur många päron har Sofias vän? (U3) 

Är det subtraktion eller addition? 

Då man ser subtraktion som inversen till addition, är addition en operation som gör en summa av 
två kända termer och subtraktion är en operation som gör en term ur en känd summa och en känd 
term. Alltså blir två av de fyra huvudsituationerna subtraktion (jämförelse och minskning) och två 
blir addition (sammanslagning och ökning). Vid situationer som är av subtraktiv karaktär kommer 
några av undertyperna av subtraktionssituationerna att leda till att man utför en addition för att lösa 
uppgiften. Ett exempel på det är en jämförelse av typ 3, där vi söker den större delen: Sofia har tre 
päron, och det är två färre än vad hennes vän har. Hur många päron har Sofias vän? På samma 
sätt löses några av undertyperna för additiva händelser enklast genom att utföra en subtraktion. Ett 
exempel på det är sammanslagning av typ 2, där endera delen saknas, exempelvis Sofia har tre 
päron och hennes vän har också päron. Tillsammans har de 5 päron, hur många päron har Sofias 
vän? Det finns alltså en viktig skillnad mellan situationen och beräkningen som ska göras. 
 
Jag använder mig av denna klassificering av subtraktionssituationer som bygger på att det finns två 
huvudtyper av situationer inom subtraktion (jämförelse och minskning) samt en kombinationstyp 
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(utjämning). Dessa tre aspekter av subtraktionen täcker enligt Fuson (1992) alla olika situationer 
som kan uppstå i verkligheten som leder fram till en subtraktionshändelse. Tillsammans med de två 
typerna av addition, ökning och sammanslagning, täcker de olika situationerna alla olika situationer 
som kan uppstå som leder fram till en subtraktionsberäkning. 
 
Min matris för kategorisering av vilka situationer som beskrivs i kurslitteraturen ser ut som följer då 
jag använder Fusons kategorisering av vilka subtraktions- och additionssituationer som kan uppstå. 
I de fall då ingen frågeformulering finns, går det inte att avgöra vilken slags minskning, ökning, 
sammanslagning eller jämförelse det är frågan om, men situationen kan ändå kategoriseras till 
någon av huvudkategorierna. Då används beteckningen ’ej detalj’. 
 

Matris för olika situationer Addition Subtraktion 

Ökning/minskning Ö ökning, ej detalj 
Ö1 ökning, slut saknas 
Ö2 ökning, förändring saknas 
Ö3 ökning, start saknas 

M minskning, ej detalj 
M1, minskning, slut saknas 
M2 minskning, förändring 
saknas 
M3 minskning, start saknas 

Sammanslagning/jämförelse S sammanslagning, ej detalj 
S1 sammanslagning, helhet 
saknas 
S2 sammanslagning, delmängd 
saknas 

J jämförelse, ej detalj 
J1a jämförelse, skillnad saknas 
(hur mycket mer?) 
J1b jämförelse, skillnad saknas 
(hur mycket mindre?) 
J2 jämförelse, mindre del 
saknas 
J3 jämförelse, större del saknas

Utjämning  U utjämning, ej detalj 
U1 utjämning, skillnad saknas 
U2 utjämning, mindre mängd 
saknas 
U3 utjämning, större mängd 
saknas 

Matris 1 

Då situationer inom addition inte analyseras ser jag ingen anledning att särskilja de båda olika 
typerna av sammanslagning som Fuson beskriver som fysisk respektive begreppslig och har därför 
inte delat upp de båda olika typerna av sammanslagning i min matris. Jag väljer också att inte ta 
med a- respektive b-situationer för alla jämförelser och utjämningar eftersom det tar väldigt stor 
plats i matrisen och ändå inte uppmärksammas i någon del av mitt datamaterial. 
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Metod 

Forskningsmetod 
Bryman (2002) skriver att en fördel med dokument som datakälla är att det inte kan förekomma 
någon påverkan av data eftersom de inte skapats för eller tillsammans med forskaren. Han hänvisar 
till Scott25 som föreslår fyra kriterier för att bedöma kvaliteten hos dokument. Dessa kriterier är 
autencitet, trovärdighet, representativitet och meningsfullhet. Att kurslitteraturen verkligen är 
skrivna av de författare som anges anser jag vara ställt utom tvivel, varför autencitetskravet 
uppfylls. Att böckerna innehåller felaktigheter eller förvrängningar kan inte ses som troligt, varför 
även trovärdighetskravet uppfylls. Frågan om hur representativa de titlar jag studerar är får ställas 
mot vilken frågeställning som berörs. Jag har inte för avsikt att uttala mig om någon annan litteratur 
än just den som undersöks. Jag har inte valt ut delar av kurslitteratur utan studerar samtliga titlar 
inom lärarutbildning under ett bestämt läsår vid ett bestämt universitet. Om jag hade velat 
undersöka hur matematikdidaktisk litteratur beskriver subtraktion hade denna fråga om urvalets 
representativitet varit nödvändig att beakta. Till sist är det frågan om mina datakällor är 
meningsfulla. Som jag tolkar Scotts kriterier är det frågan om att dokumenten är tydliga och 
begripliga, och då det är kurslitteratur som studeras så anser jag att mina datakällor är både tydliga 
och begripliga. 
 
Den största utmaningen i mitt val att studera litteratur ligger i hur jag kan tolka texterna på ett 
trovärdigt och meningsskapande sätt. Bryman skriver att ”det dessutom [krävs] avsevärd 
skicklighet i att tolka dem för att kunna utläsa deras betydelse” (s. 356). För att tolka och analysera 
texterna har jag använt en matris som analysverktyg. Den avspeglar vilka situationer som finns 
beskrivna och utgår helt från Fusons (1992) forskningsöversikt. Den beskriver samtliga 
omvärldssituationer som kan uppstå som leder till en subtraktions- eller additionshändelse. Som 
matrisen används är den fri från subjektiva tolkningar. Jag läser beskrivningar av 
subtraktionshändelser och undersöker i vilken ruta en sådan situation finns. 
 
Jag anger vilka ord som använts i mitt datamaterial för att beskriva begreppet situationer inom 
räknesätten. Min distinktion av vad som är en situation bygger helt på matrisen varför det bör vara 
tydligt hur jag har tolkat begreppet. Eventuella konkretiseringar som föreslås av författarna tolkas 
till vilken slags situation som författaren beskriver och tas med i resultatet. 
 
Bryman påtalar att en aspekt då man tolkar vad någon säger är att uppmärksamma vad som inte 
sägs. Han menar att ”en total tystnad om ett visst tema, eller formuleringen av ett visst argument 
under ett samtal eller i en artikel på ett visst sätt i stället för på ett annat, utgör en viktig komponent 
när det gäller att uppfatta diskursen” (s. 348). Då jag beskriver vad som beskrivs i de olika texterna 
bildas även ett mönster av vad som inte beskrivs. En total avsaknad av olika situationer inom 
subtraktion i en text som egentligen handlar om något annat men som berör subtraktion betyder inte 

                                                      
25 Scott, J. (1990). A matter of record. Cambridge: Polity. 
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något, så som jag tolkar det. Om en text som ingående behandlar subtraktion däremot inte 
behandlar fler olika situationer anser jag att det är betydelsefullt och noterar detta. 

Tolkningen av data kontra begreppsligt och teoretiskt arbete 

I min studie kan man säga att jag har följt en vanlig väg i en kvalitativ undersökning då min 
tolkning av data har påverkat mitt teoretiska arbete som i sin tur har påverkat min tolkning av data. 
Bryman (2002) beskriver detta som en ordningsföljd som är typisk för kvalitativa studier. 
 
1. Generella frågeställningar 
 ↓ 
2. Val av undersökningsmaterial/personer 
 ↓ 
3. Insamling av data 
 ↓  5b. Insamling av ytterligare data 
4. Tolkning av data 
 ↓↑ 
5. Begreppsligt och teoretiskt arbete 
 ↓  5a. Specificering av frågeställningarna 
6. Rapport om resultat och slutsatser 

Bild efter Bryman 2002, s. 252 

Som bilden visar är en normal ordningsföljd i en kvalitativ undersökning en växelvis tolkning av 
data och bearbetning av teori. Bryman menar att ”de olika stegen i en kvalitativ undersökning mer 
innebär teorigenerering än en teoriprövning, som specificerats innan datainsamlingen påbörjas” 
(s. 255). Han hänvisar dock även till Silverman26 som hävdar att båda vägarna är möjliga. Jag påstår 
inte att jag genererar en teori i min undersökning. Däremot känner jag igen mig i att när jag hade 
tolkat ett tiotal böcker så fick jag tydligare tankar om teorier som jag kan anknyta till och därmed 
fick jag ett delvis förändrat synsätt vilket gjorde att jag var tvungen att återigen gå igenom samma 
litteratur för att se på den ur ny infallsvinkel. Då jag tog till mig att variationsteori kan användas för 
att beskriva den variation som fanns fick mitt tolkande ytterligare en dimension – hur ska jag 
tydligast beskriva dessa variationer? Finns det kvalitativa skillnader i beskrivningarna? 
 
Fenomenografiska studier använder sig nästan uteslutande av intervju som datainsamlingsmetod 
(Alexandersson, 1994) men då jag läser om hur fenomenografiska studier som regel genomförs ser 
jag goda möjligheter att applicera en fenomenografisk ansats på min litteraturstudie. Alexanderson 
skriver att ”I alla språkliga uttryck i form av kommunikativa handlingar kan uppfattningar av en 
företeelse eller ett objekt förmedlas.” (s. 124). I och för sig skriver Alexandersson också att 
intervjuer har en stor fördel jämfört med skrivna dokument eftersom forskaren i en intervju har 
möjlighet att försäkra sig om att det som undersöks verkligen behandlas. I en del av kurslitteraturen 
behandlas inte subtraktion överhuvudtaget och jag får alltså inget veta från dessa källor. Då 
analysen av kurslitteraturen startade var jag från början medveten om att en del av litteraturen inte 
behandlar aritmetik överhuvudtaget. All kurslitteratur lästes dock igenom för att säkerställa att 

                                                      
26 Silverman, D. (1993). Interpreting qualitative data: Methods for analysing qualitative data. London: 

Sage. 
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ingen beskrivning av subtraktionssituationer förbisågs. Efter den första genomläsningen kunde jag 
lägga en del böcker åt sidan. 

Analysredskap 

Då jag kategoriserar vilka situationer som beskrivs i kurslitteraturen används matrisen som finns 
beskriven i det teoretiska ramverket under rubriken Subtraktion och addition i verkligheten. För att 
beskriva vilka ord som förekommer för situationer listar jag helt enkelt alla ord jag finner i 
litteraturen. 

Pilotstudie 

Som jag tidigare har beskrivit väcktes mitt intresse att göra denna studie då jag uppmärksammade 
en variation i ordval för situationer inom räknesätten. Man kan säga att jag då gjorde en slags 
pilotstudie när jag gjorde en noggrann genomläsning av en del kurslitteratur för att hitta olika sätt 
som situationer beskrivs på och vilka ord som användes för att beskriva vad en situation är. Hösten 
2008 hade jag råkat på Fusons (1992) forskningsöversikt. Då denna noggranna genomläsning med 
avseende på hur situationer inom subtraktion beskrivs gjordes, upptäckte jag att jag kunde använda 
Fusons kategoriseringar för att göra det tydligare för mig själv hur beskrivningarna varierade. 
Denna ministudie presenterades för mina kollegor vid ett avdelningsmöte och den positiva feedback 
som de gav mig har bidragit till att jag ytterligare fördjupar mig i detta område. På sätt och vis kan 
man säga att denna studie påbörjades med just denna första genomläsning. Eftersom den gav mig 
viss vetskap om hur beskrivningar av subtraktion kan variera påbörjades den växelvisa läsningen 
och kategoriseringen redan då. Som jag har beskrivit har mina data tolkats, kategoriserats, 
omtolkats och omkategoriserats i en iterativ process. Bryman (2002) beskriver att denna iterativa 
process ”… en växling eller ett återkommande samspel mellan insamling och analys av data.” 
(s. 373) är vanlig inom kvalitativ forskning. 

Val av litteratur – datamaterial 

Jag har valt att studera samtliga titlar i kurslitteraturen som förekom i kurser vid Institutionen för 
matematikämnets och de naturvetenskapliga ämnenas didaktik på Stockholms universitet inom 
lärarutbildningen mot tidiga skolår under läsåret 2008/2009. Förutom de 39 poster som var 
kurslitteratur 08/09 har jag även undersökt Kreativ Matematik (Malmer, 1990) och Didaktisk 
ämnesteori i matematik (Kilborn, 1989)27. Jag har av ett flertal kollegor uppmanats att studera just 
dessa båda böcker eftersom de menar att där finns tydliga översikter inom just olika situationer 
inom subtraktion och addition samt att dessa översikter förmodligen haft stor inverkan på hur vi 
resonerar om situationer inom subtraktion och addition vid lärarutbildningen i Stockholm. Därför 
har dessa båda titlar inkluderats i undersökningen trots att de inte utgjorde kurslitteratur vid 
Stockholms universitet det aktuella läsåret. Samtliga titlar som har analyserats finns i bilaga 1. 
 
Jag väljer att studera kurslitteratur för samtliga kurser mot tidiga skolår eftersom vi som undervisar 
inom dessa kurser diskuterar litteratur och matematikdidaktik med varandra vilket gör att det är 
intressant att ha med så många som möjligt av de titlar vi utgår från. En annan anledning att inte 

                                                      
27 Malmer (1990) och Kilborn (1989) finns inte med i referenslistan, de återfinns i bilaga 1, Undersökt 

litteratur. 
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begränsa urvalet till ett fåtal kurser är att jag vill se så stor variation som möjligt i hur subtraktion 
beskrivs. 
 
Efter en första genomläsning av hela mitt datamaterial kunde den litteratur samt de delar av 
litteraturen som inte behandlar subtraktionsbegreppet uteslutas vilket gjorde datamaterialet något 
mer överskådligt. 

Etik 

Jag instämmer med Emanuelsson (2001) i att ”När man beforskar andra människor, deras 
handlingar och tankar är det av yttersta vikt att visa dem och deras praktik största möjliga respekt.” 
(s. 50). I min studie beforskar jag inte andra människor i den bemärkelsen att jag har intervjuat eller 
studerat någon enskild persons handlingar. I studien har andra människors texter lästs, tolkats och 
analyserats. Jag anser ändå att denna allmänna etiska tanke som Emanuelsson ger uttryck för bör 
följas. Min avsikt är att analysera texterna på ett icke-normativt sätt. Jag beskriver texterna genom 
att jämföra dem med ett analysverktyg för att belysa dem ur en specifik aspekt. Jag intresserar mig 
inte för texterna som helheter utan har valt ut de avsnitt som handlar om subtraktion. Min 
förhoppning är att jag har tolkat texterna så att de människor som står bakom texterna upplever att 
deras alster har analyserats med respekt. 

Trovärdighet 

Enligt Bryman (2002) är de vanliga begreppen validitet och reliabilitet utformade utifrån kvantitativ 
forskning och de kan inte användas rakt av i kvalitativa studier. Antingen bör man anpassa dessa 
kriterier eller använda alternativa kriterier. 
 
Då det gäller reliabilitet anser jag att jag uppfyller de krav man rimligen kan ställa på en 
litteraturstudie. Jag redovisar tydligt på vilket sätt denna studie har genomförts och vilka 
analysverktyg som har använts. Eftersom resultatet presenteras bok för bok görs det möjligt för 
andra att kunna följa min process och på så sätt öka trovärdigheten. Det bör vara enkelt att följa 
samma koncept och göra om min studie och komma till ungefär samma resultat. Då det handlar om 
att tolka en text är det – trots att en tydlig struktur används för min tolkning och analys – givetvis 
möjligt att någon annan gör delvis andra tolkningar. 
 
Bryman hänvisar till Lincoln & Guba28 som menar att man kan använda begreppet tillförlitlighet 
istället för intern validitet. Hur trovärdig är min beskrivning av beskrivningarna av subtraktion? Hur 
kan jag försäkra läsaren om att de olika författarnas beskrivningar av subtraktion har tolkats på ett 
subjektivt sätt? Mitt svar på trovärdighetsfrågan är att jag dels redovisar precis vad och hur jag 
tolkar det som skrivits och dels att jag ser det som en viktig forskningsetisk princip att de författare 
jag har analyserat ska kunna läsa min analys och uppleva att deras avsikter med sina texter inte har 
förvanskats. I en större undersökning och med mer tid är det tänkbart att skicka alla mina resultat 
till de olika författarna för att ge dem möjlighet att se om jag har förstått deras texter som de har 
avsett dem eller om de anser att jag har missförstått innebörden i hur de beskriver subtraktion. 
 

                                                      
28 Lincoln, Y. S. & Guba, E. (1985). Naturalistic inquiry. Beverly Hills, California: Sage 
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Bryman beskriver även några andra tillägg som olika forskare har gjort. Guba och Lincoln29 har 
tillfört kriterier som rör mer övergripande forskningspolitiska konsekvenser, äkthet. De tar bland 
annat upp frågan om undersökningen ger en rättvis bild av det undersökta området. Här måste jag 
svara att denna studie inte har möjlighet att avgöra hur rättvis bild som målas upp av hur 
subtraktion beskrivs i matematikdidaktisk litteratur i stort. Däremot är det min intention att ge en 
rättvis bild av den litteratur som jag har undersökt. Med rättvis avses att jag inte har för avsikt att 
komma fram till någon värdering av den undersökta litteraturen utan syftet är att beskriva den 
mångfald av beskrivningar av subtraktion som faktiskt finns i den undersökta litteraturen. 
 
Bryman hänvisar även till Hammersley30 som menar att relevans ska vara ytterligare ett viktigt 
kriterium för kvalitativ forskning. Hur pass viktigt är det jag undersöker? Kan det verkligen lämna 
något bidrag till området? Mitt område, olika situationer inom subtraktion är ett mycket smalt 
område, men jag menar att det har stor relevans för hur undervisning av subtraktion bedrivs. Vi vet 
att subtraktion är ett område där många elever inte lyckas utföra beräkningar korrekt. Jag kan inte 
avgöra om mitt undersökta område kan sättas i direkt samband med elevers svårigheter eller inte. 
Men om vi som arbetar med matematikdidaktik ’talar samma språk’ då vi talar om subtraktion ökar 
chanserna att vi lyckas förstå varandras studier, teorier och undervisningsidéer och därmed utveckla 
området. 

Analys och resultat 

Här beskriver jag först hur undersökningen har genomförts och sedan följer resultaten av mina 
analyser. Samtliga publikationer som ingår i min studie finns redovisade i bilaga 1. 
 
Jag läste alla böckerna och letade efter 

 Hur beskrivs situationer inom subtraktion? Dessa beskrivningar placeras in i matrisen 
för olika situationer. 

 Vilka ord och uttryck använder författarna för situationer? Dessa ord och uttryck 
antecknas. 

Vid första genomläsningen kontrollerades vilka avsnitt som innehåller något om aritmetik. Jag läste 
även litteratur som uppenbarligen har helt annan fokus för att se om olika situationer i något 
räknesätt beskrivs eller om subtraktion nämns. De delar av kurslitteratur som inte alls berör 
subtraktion lades åt sidan. Närmare 20 av titlarna i den samlade kurslitteraturen för lärare i de tidiga 
skolåren samt flertalet artiklar innehåller ingenting om mitt undersökningsområde. I bilaga 2 
redovisas den kurslitteratur som inte alls behandlar subtraktion. 
 
Den litteratur som i sin helhet eller i specifika kapitel huvudsakligen behandlar aritmetik sorterades 
ut från den litteratur som har andra huvudsakliga teman men ändå berör subtraktion. Denna 

                                                      
29 Guba, E. G.  & Lincoln, Y. S. (1994). Competing paradigms in qualitative research. I Denzin & Lincoln 

(red). Handbook of qualitative research. Thousand Oaks, California: Sage. 

30 Hammersley, M. (1992). By what criteria should ethnographic research be judged? I Hammersley 

What’s wrong with ethnography. London: Routledge. 
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sortering av litteraturen i två delar gjordes eftersom jag anser att det variationsmönster som kan 
framträda i termer av avsaknad av en eller flera situationer inte har samma betydelse i en bok som 
handlar om ett annat tema som i en bok som tematiserar de fyra räknesätten. Ett exempel på en bok 
med huvudteman som inte är aritmetik men som ändå behandlar subtraktion är Bra matematik för 
alla: Nödvändig för elever med inlärningssvårigheter av Malmer (2002). Malmers huvudsakliga 
teman är laborativ undervisning och språkets betydelse samt hur lärare kan planera sin 
undervisningspraktik utifrån en undervisning som fungerar för alla elever i klassen men särskilt 
stärker elever med inlärningssvårigheter. I sin framställning berör hon arbete med räknesätten. 
Därför kategoriserades Bra matematik till att vara en titel som berör subtraktion men inte har 
aritmetik som huvudtema. Huvudräkning: En inkörsport till matematiken av Löwing och Kilborn 
(2003) placerades i den andra kategorin av kurslitteratur, kurslitteratur som har aritmetik som ett 
huvudtema. Boken handlar om huvudräkning med alla fyra räknesätten med såväl heltal som 
rationella tal och har med andra ord huvudräkning som huvudtema. Då det gäller antologier och 
artiklar gjordes på samma sätt med artiklarna som med hela böcker, jag undersökte om aritmetik 
kan sägas vara ett huvudtema eller inte i varje artikel. 

Kurslitteratur med andra huvudteman än 
aritmetik som ändå berör subtraktion 
Här presenteras den litteratur eller delar av litteratur som huvudsakligen behandlar andra teman än 
subtraktion. En bok eller artikel presenteras i taget och har då samma underrubriker: Situationer 
inom subtraktion och Ordval. En lista över samtliga titlar under denna rubrik finns i bilaga 3. I de 
fall då en eller båda underrubrikerna saknas beror det på att boken i fråga inte beskrivit situationer 
inom subtraktion respektive använt något ord eller uttryck för situationer. 
 
Den första publikationen presenteras utförligt för att tydliggöra hur jag arbetade med litteraturen. 
Efterföljande titlar från kurslitteraturen behandlas mer översiktligt. 

Arbetsgång för min analys av kurslitteraturen 

Efter den första genomläsningen fann jag ett antal böcker eller artiklar som i huvudsak behandlar 
andra teman än situationer inom subtraktion men ändå berör mitt undersökningsområde. Då något 
av intresse för min undersökning fanns beskrivet i dessa böcker eller artiklar markerades dessa 
avsnitt. Vid nästa genomläsning lästes de markerade delarna noggrant och jag analyserade vilken 
sorts situation som beskrevs. Samtidigt antecknades vilka ord och uttryck som författarna använder. 
I de fall då böckerna även behandlade likadelning och innehållsdivision kontrollerades också vilka 
ord som används för att beskriva att det finns olika situationer i division eftersom de båda 
divisionssituationerna är att jämföra med olika situationer inom subtraktion. De beskriver också 
olika situationer som kan uppstå i omvärlden, verkligheten, som kan tecknas till ett 
divisionsuttryck. 
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Här beskriver jag hur jag arbetade genom att beskriva i detalj hur Skolverkets Analysschema i 
matematik för åren före årskurs 6 analyserades. 

Skolverket. Analysschema i matematik för åren före årskurs 6 

Analysschema i matematik för åren före årskurs 6 förekommer i många av våra kurser och där finns 
subtraktion beskriven i några olika sammanhang. Analysschemat har en hel avdelning om aritmetik 
och skulle kunna placeras i kategorin av kurslitteratur som har aritmetik som ett huvudtema. Jag 
gjorde ändå inte så eftersom analysschemat är en översikt och därmed finns inget längre stycke om 
någon del av matematiken. 

Situationer inom subtraktion 

Det finns två elevexempel på att tolka ett subtraktionsuttryck genom att eleverna skriver en 
räknehändelse till uttrycket. Det ena beskriver en minskning och det andra en jämförelse, vilket 
också kommenteras. 
 

Tolkning av ett matematiskt uttryck: 

Klassen får i uppgift att skriva en räkneberättelse som passar till 345 – 298. 

Maria skriver: ”En pojke har 345 kr. Han köper ett spel för 298 kr. Då har han 47 kr kvar.” 

Ivan skriver: ”Jag har 345 kr och min kompis har 298. Då har jag 47 kr mer än min 

kompis.” Maria har i detta fall skrivit en räkneberättelse som innehåller minskning och 

Ivan har beskrivit en jämförelse. (s. 33) 
 

Jag såg att texten beskriver två situationer i subtraktion, minskning och jämförelse. 
Däremot kunde situationerna inte kategoriseras noggrannare än så eftersom ingen av de 
tre mängderna saknas. Om Maria hade skrivit ”Hur mycket hade han kvar?” i stället för 
att konstatera att han hade 47 kr kvar hade hennes räkneberättelse kategoriserats till M1. 
På samma sätt hade Ivans jämförelse kunnat kategoriseras noggrannare om han hade 
utelämnat hur mycket han själv har och berättat att en kompis har 298 kr och han själv 
har 47 kr mer till en jämförelse av kategorin den större mängden saknas, det vill säga J3.  
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Här konstaterar jag alltså att kategori M och J förekommer. Detta redovisas 
fortsättningsvis genom att koderna för förekommande kategorier skrivs i fetstil min 
matris. 
 

Addition Subtraktion 

Ö 

Ö1 

Ö2 

Ö3 

M 

M1 

M2 

M3 

S 

S1 

S2 

J 

J1a 

J1b 

J2 

J3 

 U 

U1 

U2 

U3 

Förenklad matris över olika situationer för att beskriva resultat genom att de situationer som finns 

beskrivna är skrivna i fetstil. De beteckningar som står med normalt typsnitt finns inte beskrivna. 

Ordval 

I stycket ovanför citatet om Marias och Ivans olika räkneberättelser används ordet situation för att 
beskriva situation. 
 

Tolkar matematiska uttryck 

Analysen fokuseras på i vilken utsträckning barnet kan ge en tolkning av vad matematiska 

uttryck kan innebära. Analysen om fattar [sic] också i vilken utsträckning barnet kan 

beskriva olika sorters situationer till ett och samma uttryck. Barnet behöver dock inte ha 

ord för vad olika sorters situationer kan kallas. (s.33) 

 
Här antecknades alltså att ordet situation används för situation. Så här fortsatte analysen av de 
övriga texterna som har andra huvudfokus än aritmetik men ändå behandlar subtraktion. 
 
Den litteratur som inte har aritmetik som ett huvudtema men som ändå berör subtraktion 
presenteras här nedan. I de fall då det inte förekommer några beskrivningar av situationer inom 
subtraktion, alternativt inget speciellt ord eller uttryck används för att beskriva situationer, saknas 
denna underrubrik. Som jag tidigare har beskrivit bildar denna variation av avsaknad av situationer 
ett betydelsefullt mönster om aritmetik är ett huvudtema, inte annars. 
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Alm, L. På upptäcktsfärd i elevernas värld av tal 

I Skolverket: Att visa vad man kan, en samling artiklar om ämnesproven i år 5. Denna artikel 
behandlar skriftliga beräkningar inom samtliga räknesätt utan att beröra olika 
subtraktionssituationer. 

Ordval 

Alm skriver inte om olika situationer inom subtraktion, men hon tar upp delnings- och 
innehållsdivision. Dessa benämner hon som olika tankesätt. 

Alm, L. På upptäcktsfärd i elevernas värld av tal 

I Matematikdidaktiska texter del 1. Denna artikel är i stort sett identisk med ovanstående artikel, 
varför jag inte ser någon anledning att redovisa den. 

Bergsten, C., Häggström, J. och Lindberg, L. Algebra för alla 

Algebra för alla behandlar algebra ur perspektivet att det är ett undervisningsinnehåll för alla 
stadier i grund- och gymnasieskola, att alla kan arbeta med olika uttrycksformer och upptäcka 
matematikens generaliserande kraft. 

Situationer inom subtraktion 

Algebra för alla behandlar egentligen inte subtraktion, men behandlar i ett flertal exempel hur 
händelser kan översättas till algebra och tvärtom och då ger författarna uttryck för såväl jämförelse 
som minskning utan att närmare diskutera dessa olika situationer. 
 

Addition Subtraktion 

Ö 

Ö1 

Ö2 

Ö3 

M 

M1 

M2 

M3 

S 

S1 

S2 

J 

J1a 

J1b 

J2 

J3 

 U 

U1 

U2 

U3 

De koder för situationer som finns beskrivna är skrivna i fetstil, övriga finns inte beskrivna. Koderna 

finns beskrivna under Subtraktion och addition i verkligheten. 
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Doverborg, E. och Emanuelsson, G. Små barns matematik: 
Erfarenheter från ett pilotprojekt med barn 1-5 år och deras lärare 

Denna bok handlar om matematik i förskolan. Författarna beskriver ett pilotprojekt där förskolebarn 
mellan 1 år och 5 år tillsammans med sina förskolelärare upptäcker och utvecklar intresse för och 
kunnande i matematik. I ett kapitel i denna bok behandlas subtraktion och det kapitlet redovisas. 

Situationer inom subtraktion 

Subtraktion behandlas i ett kapitel av Sterner och Johansson. De beskriver de vanligaste strategierna 
små barn har då de ska lösa en uppgift med subtraktionsinnehåll. Denna beskrivning handlar mer 
om hur barn hanterar räkneramsan och konkret materiel. I de exempel som Sterner och Johansson 
tar upp finns både minskning av olika typer och jämförelse med. 
 

Addition Subtraktion 

Ö 

Ö1 

Ö2 

Ö3 

M 

M1 

M2 

M3 

S 

S1 

S2 

J 

J1a 

J1b 

J2 

J3 

 U 

U1 

U2 

U3 

De koder för situationer som finns beskrivna är skrivna i fetstil, övriga finns inte beskrivna. Koderna 

finns beskrivna under Subtraktion och addition i verkligheten. 

Ordval 

Sterner och Johansson skriver strategier för samtliga situationer och beräkningsstrategier 

Johansson, H. Skoogh, L. och Olstorpe, K. Multiplikation på goda 
grunder 

I Kompendium som Lärarhögskolan i Stockholm använde i ett flertal kursen läsåret 2008/2009. 
Denna artikel behandlar multiplikation men berör beräkningar för subtraktion utan att beröra olika 
situationer. 



 

32  

Lundberg, I. och Sterner, G. Räknesvårigheter och lässvårigheter 
under de första skolåren: Hur hänger de ihop? 

Lundberg och Sterner skriver i förordet att bokens syften är att dels försöka reda ut sambandet 
mellan läs- och skrivsvårigheter och räknesvårigheter och dels att ge riktlinjer för hur man kan 
kartlägga dessa svårigheter. De vill även ge inspiration för hur man kan arbeta med elever som har 
problem inom både räkning och läsning. Boken har inte aritmetik som ett huvudtema. 

Situationer inom subtraktion 

Lundberg och Sterner beskriver en uppdelning av olika typer av problemuppgifter. De skriver att 
det finns tre olika problemställningar för varje typ av problem, helt enkelt vilken av de tre 
mängderna som är okänd. De tar även upp att subtraktion är det motsatta räknesättet till addition. 
 

Addition Subtraktion 

Ö 

Ö1 

Ö2 

Ö3 

M 

M1 

M2 

M3 

S 

S1 

S2 

J 

J1a 

J1b 

J2 

J3 

 U 

U1 

U2 

U3 

De koder för situationer som finns beskrivna är skrivna i fetstil, övriga finns inte beskrivna. Koderna 

finns beskrivna under Subtraktion och addition i verkligheten. 

Ordval 

Situationer beskrivs som olika problemtyper eller problemstrukturer, även ordet sammanhang 
används. Författarna beskriver ibland vad de avser utan att använda något speciellt uttryck. 
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Malmer, G. Bra matematik för alla: Nödvändig för elever med 
inlärningssvårigheter 

Malmer skriver huvudsakligen om andra aspekter av matematikundervisning och lärande i 
matematik än om olika situationer inom räknesätten i sin bok Bra matematik för alla. Hon 
behandlar språkets betydelse och laborativt arbete som två huvudteman. Hon beskriver också en 
struktur för hur undervisning i matematik kan planeras utifrån dessa båda teman. 

Situationer inom subtraktion 

Malmer tar upp två olika situationer, minskning och jämförelse. Hon kallar dessa situationer för 
minskning/dynamisk subtraktion och jämförelse/statisk subtraktion. Malmer gör en tydlig 
konkretisering av båda dessa situationer då hon visar att man kan använda talblock och täcka det 
ena talet med det andra i minskningen, då ser man hur mycket som finns kvar (syns). Då man gör 
en jämförelse, menar Malmer att det är viktigt att visa båda mängderna samtidigt, och hon föreslår 
att talblocken läggs bredvid varandra. 
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De koder för situationer som finns beskrivna är skrivna i fetstil, övriga finns inte beskrivna. Koderna 

finns beskrivna under Subtraktion och addition i verkligheten. 

Ordval 

Malmer använder tankegångar för det jag har valt att kalla situationer. 
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Myndigheten för skolutveckling. Mer än matematik – om språkliga 
dimensioner i matematikuppgifter 

Denna skrift behandlar språkliga problem i samband med matematikuppgifter och har en del 
exempel på hur uppgifter kan förändras för att inte språket ska försvåra möjligheterna för elever att 
visa vad de kan i matematik. 

Situationer inom subtraktion 

I ett av exemplen på uppgifter från ett nationellt prov i kurs A på gymnasiet förekommer 
subtraktion som jämförelse. 
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De koder för situationer som finns beskrivna är skrivna i fetstil, övriga finns inte beskrivna. Koderna 

finns beskrivna under Subtraktion och addition i verkligheten. 
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Norén, E. och ter Vehn, M. Matematikundervisning och flerspråkiga 
elever 

I Matematikdidaktiska texter del 1. Artikeln handlar om matematikundervisning med flerspråkiga 
elever i stort och har inte aritmetik som huvudtema. 

Situationer inom subtraktion 

Författarna skriver om olika former av subtraktionsalgoritmer och berör då dels lånemetoden och 
dels fast differens som ett begrepp. Jag kan därmed se att de hanterar subtraktion utifrån både 
minskning och jämförelse. 
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De koder för situationer som finns beskrivna är skrivna i fetstil, övriga finns inte beskrivna. Koderna 

finns beskrivna under Subtraktion och addition i verkligheten. 
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Solem, I och Reikerås, E. Det matematiska barnet 

Det matematiska barnet behandlar förskolebarns matematik och är fylld av exempel på barn som 
visar sina matematiska kompetenser på olika sätt. 

Situationer inom subtraktion 

Situationen minskning är den enda som förekommer i de exempel på subtraktionshändelser som 
barnen själva uttrycker. 
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De koder för situationer som finns beskrivna är skrivna i fetstil, övriga finns inte beskrivna. Koderna 

finns beskrivna under Subtraktion och addition i verkligheten. 

Ordval 

Författarna skriver typ av uppgift för situation. 
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Sterner, G. och Lundberg, I. Läs- och skrivsvårigheter och lärande i 
matematik 

Denna rapports huvudtema är att, utifrån en översikt av forskning, utröna vilka samband som finns 
– och vilka som inte finns – mellan elever i läs- och skrivsvårigheter och elever i 
matematiksvårigheter. 

Situationer inom subtraktion 

Sterner och Lundberg skriver om olika typer av subtraktion och de refererar till De Corte och 
Verschaffel (1991) som i sin tur har kategoriserat olika uppgifter i subtraktion och addition som 
förändrings-, jämförande- och kombinationsproblem. Dessa tre kategorier är ekvivalenta med tre av 
Fusons kategorier av subtraktion och addition, det vill säga förändring motsvarar ökning, 
separeringsproblem är minskning och jämförelse är jämförelse. Sterner och Lundberg diskuterar i 
huvudsak de språkliga problem som kan relateras till olika formuleringar av problem och 
textuppgifter och fördjupar sig inte i de olika situationerna. 
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De koder för situationer som finns beskrivna är skrivna i fetstil, övriga finns inte beskrivna. Koderna 

finns beskrivna under Subtraktion och addition i verkligheten. 

Ordval 

Sterner och Lundberg använder omväxlande problem och uppgift då de skriver om de olika 
situationerna. 

Stephens, M. Generalisering av numeriska utsagor 

I Lära och undervisa matematik: Internationella perspektiv. Stephens artikel har generalisering som 
huvudtema och handlar snarare om prealgebra än aritmetik. Här finns en beräkningsstrategi 
beskriven men Stephens behandlar inte subtraktionssituationer. 
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Kurslitteratur som har aritmetik som ett 
huvudtema 
Här presenteras den kurslitteratur eller delar av kurslitteratur som behandlar aritmetik i stor 
utsträckning. Dessa böcker och artiklar tematiserar, enligt min bedömning, just olika former av 
beräkningar och matematiken bakom dessa beräkningar samt därmed ofta även vilka situationer 
som finns inom olika räknesätt. Först beskriver jag allmänt hur mitt arbete med denna litteratur 
skiljer sig från arbetet med den litteratur som har kategoriserats som kurslitteratur med andra 
huvudteman än aritmetik som ändå berör subtraktion. Sedan följer resultaten bok för bok. I 
resultaten i denna avdelning finns underrubrikerna Situationer inom subtraktion och Ordval med 
för samtliga publikationer. I denna avdelning presenteras den kurslitteratur som har aritmetik som 
ett huvudtema och då situationer inom subtraktion inte berörs är det ett variationsmönster som jag 
vill synliggöra. 

Arbetsgång för kurslitteratur som har aritmetik som ett huvudtema 

Då jag gav mig in i analysen av kurslitteratur som i stor utsträckning behandlar aritmetik hade jag 
ett något annorlunda sätt att läsa. I min första genomläsning markerades vilka sidor och avsnitt som 
innehåller beskrivningar av subtraktion. I min andra genomläsning lästes de avsnitt som inte 
behandlar subtraktion för att undersöka om subtraktionshändelser ändå beskrevs i exempel. Om det 
förekom markerades även dessa ställen. Därefter lästes alla markerade avsnitt och delar av boken 
noggrant igenom för att hitta vilka situationer som beskrivs. Dessa noterades i min matris för 
situationer. Under denna noggranna genomläsning markerade och antecknade jag vilka ord och 
uttryck som användes för subtraktionssituationer. Då kurslitteratur av denna karaktär ofta behandlar 
samtliga räknesätt jämfördes språkbruket för situationer inom subtraktion med språkbruket för 
situationer inom division. I övrigt följdes samma arbetsgång som beskrevs i arbetet med 
Analysschema i matematik för åren före årskurs 6. 
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Billstein, R., Libeskind, S. och Lott, J.W. A problem solving approach to 
mathematics for elementary school teachers 

Denna amerikanska bok har några avsnitt som ingående behandlar aritmetik vilket gör att jag 
placerar boken i denna avdelning trots att boken som helhet inte har aritmetik i fokus. 

Situationer inom subtraktion 

Billstein, Libeskind och Lott redovisar tre huvudsakliga situationer: Minskning, jämförelse31 och 
”Missing addend Model”. Missing addend Model är en Sammanslagning där endera delen saknas, 
S2. I avsnittet om bråk förekommer även en Ökning där förändringsmängden saknas. 
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De koder för situationer som finns beskrivna är skrivna i fetstil, övriga finns inte beskrivna. Koderna 

finns beskrivna under Subtraktion och addition i verkligheten. 

Ordval 

För situationer används model, modelling och approach. 

                                                      
31 De skriver Take-away model och Comparision model. 
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Clarke, D. M. Algoritmundervisning i tidiga skolår 

I Lära och undervisa matematik: Internationella perspektiv. Clarke skriver om algoritmräkning i 
tidiga skolår och har förslag på en mängd andra räkneaktiviteter och metoder för undervisning inom 
aritmetik i de tidiga skolåren som han menar bör föregå lärande av standardalgoritmer för de fyra 
räknesätten. 

Situationer 

Clarke har en uppställning med samtliga möjliga frågor som går att ställa i subtraktion och addition 
som är identisk med min matris bortsett från att den kombinerade situationen utjämning saknas. 
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De koder för situationer som finns beskrivna är skrivna i fetstil, övriga finns inte beskrivna. Koderna 

finns beskrivna under Subtraktion och addition i verkligheten. 

Ordval 

Clarke använder problemtyp när han beskriver situationer inom subtraktion och addition. 
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Engström, A., Engvall, M. och Samuelsson, J. Att leda den tidiga 
matematikundervisningen 

I denna bok finns subtraktion endast beskriven i ett avsnitt som Engvall har författat. Där behandlas 
emellertid aritmetik utförligt, vilket gör att denna text har placerats i kategorin Kurslitteratur som 
har aritmetik som ett huvudtema. 

Situationer inom subtraktion 

Engvall hänvisar till Löwing och Kilborn (2003)32 och beskriver att det finns en grundtanke i 
addition men ”…tre olika situationer som ligger till grund för de räknestrategier som är användbara 
vid subtraktion.” (s. 68) Dessa tre situationer hämtar Engvall alltså från Löwings och Kilborns 
Huvudräkning – En inkörsport till matematiken och är enligt min analys inte situationer utan 
beräkningsstrategier33. 
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De koder för situationer som finns beskrivna är skrivna i fetstil, övriga finns inte beskrivna. Koderna 

finns beskrivna under Subtraktion och addition i verkligheten. 

Ordval 

Engvall använder ordet situationer väldigt vitt kring att elever ska få hjälp att utveckla olika 
situationer genom konkretiseringar. Hon beskriver att det finns tre olika grundläggande situationer 
inom subtraktion, som ligger till grund för olika räknestrategier. Jag hittar ingen beskrivning av det 
jag menar med situationer inom subtraktion. Då hon beskriver situationer inom division använder 
hon omväxlande orden teknik, princip, problemexempel och situation. 

                                                      
32 Löwing & Kilborn (2003) ingår i min undersökning och finns inte i referenslistan, men i bilaga 1. 

33 Längre fram presenteras Löwing & Kilborns bok som Engvall hänvisar till. 
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Hedrén, R. Kan elever hitta på egna skriftliga beräkningsmetoder? 

I Kompendium som Lärarhögskolan i Stockholm använde i ett flertal kurser läsåret 2008/2009. 
Hedrén beskriver i sin artikel ett undervisningsexperiment där en klass inte fick någon algoritmisk 
beräkningsstrategi presenterad för sig och där läraren arbetade för att eleverna skulle utforma och 
diskutera beräkningsstrategier som eleverna själva utformade. 

Situationer inom subtraktion 

Hedrén berör inte olika situationer, men han behandlar olika beräkningsstrategier. 
 

 

De koder för situationer som finns beskrivna är skrivna i fetstil, övriga finns inte beskrivna. Koderna 

finns beskrivna under Subtraktion och addition i verkligheten. 

Ordval 

Det förekommer inget speciellt ord eller uttryck för situationer inom räknesätt. 
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Hedrén, R. Räkning i skolan i dag och i morgon 

I Matematikdidaktik: Ett nordiskt perspektiv. Hedrén skriver om vilken slags räknefärdighet som 
har behövts tidigare och vilken som kan tänkas behövas i framtiden. Han diskuterar olika metoder 
för beräkningar så som huvudräkning, överslagsräkning, skriftlig räkning, algoritmer och 
miniräknare. Det finns några olika beräkningsstrategier beskrivna och han skriver om taluppfattning 
och tabellkunskaper. 

Situationer inom subtraktion 

Hedrén berör inte olika situationer, men han behandlar olika beräkningsstrategier. 
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De koder för situationer som finns beskrivna är skrivna i fetstil, övriga finns inte beskrivna. Koderna 

finns beskrivna under Subtraktion och addition i verkligheten. 

Ordval 

Det förekommer inget speciellt ord eller uttryck för situationer inom räknesätt. 
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Löwing, M. Grundläggande aritmetik: Matematikdidaktik för lärare 

Som titeln antyder är denna boks huvudtema grundläggande aritmetik och den är skriven för lärare 
och blivande lärare i tidiga skolår. 

Situationer inom subtraktion 

Löwing tar upp att subtraktion kan uppfattas på flera olika sätt. Hon skriver ”Till skillnad från 
addition, kan man uppfatta subtraktion som tre olika ”räknesätt”. Dessa tre uppfattningar svarar 
mot tre olika vardagshändelser.” (s. 86) Sedan beskriver Löwing minskning och jämförelse samt en 
tredje vardagshändelse som hon kallar ”Komplettera (lägga till)” (s. 86). 
Denna situation är av typen Sofia har 7 kronor och vill köpa en glass för 9 kronor, hur mycket 
pengar fattas? 

 

En elev kan i stället [istället för att ta bort] tänka i termer av komplettering. Om jag får en krona 

till så blir det 8 kr och får jag ytterligare en krona blir det 9 kr. Genom att komplettera finner man 

att 7 + 2 = 9. Man kan säga att subtraktionen i det här fallet svarar mot den öppna 

additionsutsagan 7 + __ = 9. (s. 87) 

 
I min matris är detta inte en egen grundläggande situation utan en ökning av typ 2. Man vet hur 
mycket som finns från början och hur mycket som ska finnas på slutet och söker själva 
förändringsmängden.  
 
Då Löwing ger förslag till konkretiseringar av beräkningsstrategier förekommer enbart minskningar 
med pengar som konkret materiel eller ett inköp som en räknehändelse. Hon konkretiserar de olika 
situationerna genom att lägga två räknestickor under varandra på olika sätt. 
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De koder för situationer som finns beskrivna är skrivna i fetstil, övriga finns inte beskrivna. Koderna 

finns beskrivna under Subtraktion och addition i verkligheten. 
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Ordval 

För situationer används följande ord: aspekt, räknesätt, uppfattning och idé. 

Löwing, M. och Kilborn, W. Huvudräkning: En inkörsport till 
matematiken 

Denna bok behandlar aritmetik ingående då den behandlar huvudräkning för samtliga räknesätt och 
diskuterar olika beräkningsstrategier. 

Situationer inom subtraktion 

Löwing och Kilborn diskuterar egentligen inte situationer inom räknesätten utan olika strategier för 
att utföra beräkningar. 
 

Det är också viktigt att eleverna behärskar de tre grundläggande subtraktionsidéerna 

lägga till, t.ex. att kunna beräkna 201 – 198 genom uppräkning i 3 steg från 198 till 201, 

ta bort, t.ex. att kunna beräkna 201 – 3 genom att räkna bakåt i 3 steg till återstoden 198 eller att 
beräkna 201 – 198 genom att räkna bakåt i 3 steg till delen 198 och 

jämföra, t.ex. att inse att 201 är 1 steg upp och att 198 är 2 steg ned från 200, vilket betyder att 
201 – 198 = 1 + 2 = 3 (s. 89) 

 
Här beskriver Löwing och Kilborn subtraktionsidéer som grund för olika typer av 
beräkningsstrategier som de förankrar i räknelagarna. I de exempel som Löwing och Kilborn 
använder för att konkretisera olika beräkningsstrategier återkommer minskning genom att de talar 
om att man tagit bort. Även inom beräkningar som bygger på jämförelse beskriver de att man måste 
dra ifrån eller ta bort alternativt att man lägger till för att komma upp till subtrahenden. Det finns 
några konkretiseringar med pengar, samtliga dessa är konkretiseringar av minskningar. I andra 
konkretiseringar förekommer jämförelse genom räknehändelser som beskriver 
jämförelsesituationer. När Löwing och Kilborn ger exempel på hur beräkningsstrategin lägga till 
kan utnyttjas samt när de betonar att subtraktion och addition är inversa räknesätt finns situationer 
av typen sammanslagning där ena delen saknas. 
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De koder för situationer som finns beskrivna är skrivna i fetstil, övriga finns inte beskrivna. Koderna 

finns beskrivna under Subtraktion och addition i verkligheten. 
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Ordval 

Situationer berörs inte explicit. Implicit använder de exempel som omväxlande bygger på såväl 
minskning som skillnad. Jämförelsevis tittade jag på hur de beskriver division. Där skriver de att 
division liksom subtraktion har olika aspekter. Underförstått gäller det alltså inte för addition och 
multiplikation. 
 

Division har ännu en likhet med subtraktion nämligen att det kan ses ur olika aspekter. I 

subtraktion är det viktigt, inte minst vid huvudräkning, att kunna skilja mellan strategierna: ta 

bort, lägga till och jämföra. På motsvarande sätt kan det vara fördelaktigt att vid division skilja 

mellan delningsdivision och innehållsdivision. (s. 115) 

McIntosh, A. Nya vägar i räkneundervisningen 

I Lära och undervisa matematik: Internationella perspektiv. McIntosh beskriver några projekt i 
Australien där man arbetat med aritmetik och olika typer av beräkningsstrategier för att utveckla 
taluppfattningen hos eleverna. Han föreslår en del undervisningsaktiviteter inom aritmetik som 
utprovats inom dessa projekt. Hela artikeln har aritmetik som huvudtema med betoning på 
utveckling av taluppfattning och beräkningsstrategier. 

Situationer inom subtraktion 

McIntosh berör inte olika situationer, men han behandlar olika beräkningsstrategier. 
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De koder för situationer som finns beskrivna är skrivna i fetstil, övriga finns inte beskrivna. Koderna 

finns beskrivna under Subtraktion och addition i verkligheten. 

Ordval 

Det förekommer inget speciellt ord eller uttryck för situationer inom räknesätt. 



 

47  

McIntosh, A. Förstå och använda tal 

Denna bok behandlar taluppfattning och därmed även aritmetik. Ett huvudtema i boken är 
räkneoperationer, att förstå och kunna utföra räkneoperationerna och därmed placeras boken i 
avdelningen med kurslitteratur som har aritmetik som huvudtema. 

Situationer inom subtraktion 

McIntosh beskriver huvudsakligen beräkningsstrategier och inte situationer men på sidan 122 
skriver han att addition endast beskriver en sorts situation medan ”Subtraktionen beskriver flera 
situationer, till exempel att ta bort, att jämföra och att se skillnaden.” Han ger sedan inte fler 
exempel på vilka situationer som egentligen ryms inom subtraktion utan koncentrerar sig på olika 
beräkningsstrategier. Då han beskriver hur man kan konkretisera subtraktionsalgoritmen skriver han 
enbart om situationen minskning. 
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De koder för situationer som finns beskrivna är skrivna i fetstil, övriga finns inte beskrivna. Koderna 

finns beskrivna under Subtraktion och addition i verkligheten. 

Ordval 

För situation används situation och aspekt. 
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Neuman, D. Kraften i det odelade 5-talet 

I Kompendium som Lärarhögskolan i Stockholm använde i ett flertal kursen läsåret 2008/2009. 
Neumans artikel handlar om att använda sig av fem som en mellanbas i vårt positionssystem och 
utgår från fingertal. Hon har utförligt beskrivit skillnaden mellan att räkna på fingrarna och att 
använda fingrarna för att se talen upp till tio i Räknefärdighetens rötter (1989) som bygger på 
hennes avhandling och i denna artikel beskriver hon användbarheten av den hela handens fem 
fingrar. 

Situationer inom subtraktion 

Neuman beskriver såväl jämförelse som minskning. 
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De koder för situationer som finns beskrivna är skrivna i fetstil, övriga finns inte beskrivna. Koderna 

finns beskrivna under Subtraktion och addition i verkligheten. 

Ordval 

Det förekommer inget speciellt ord eller uttryck för situationer inom räknesätt. 
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Olsson, I. Att skapa möjligheter att förstå 

I Matematik från början. Olsson behandlar tre teman i sin artikel, attityder till matematik, 
problemlösning och aritmetik. Då aritmetik är ett av tre tydliga teman placeras hennes artikel i 
denna avdelning. 

Situationer inom subtraktion 

Olsson beskriver vikten av att ge eleverna möjlighet att se subtraktion som differenstänkande och 
inte enbart som taborttänkande. Hon går emellertid inte in djupare i detta än att hon konstaterar att 
det har negativa konsekvenser för elever som endast har tillgång till taborttänkande eftersom de kan 
få svårigheter att förstå beräkningsstrategin att räkna uppåt från subtrahenden till minuenden 
eftersom det inte stämmer med deras begreppsuppfattning om vad subtraktion är. 
 

Addition Subtraktion 

Ö 

Ö1 

Ö2 

Ö3 

M 

M1 

M2 

M3 

S 

S1 

S2 

J 

J1a 

J1b 

J2 

J3 

 U 

U1 

U2 

U3 

De koder för situationer som finns beskrivna är skrivna i fetstil, övriga finns inte beskrivna. Koderna 

finns beskrivna under Subtraktion och addition i verkligheten. 

Ordval 

Det jag i detta arbete har definierat som situation beskriver Olsson som taborttänkande (minskning) 
och differenstänkande (jämförelse). 
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Persson, I. O. Om huvudräkning 

I Kompendium som Lärarhögskolan i Stockholm använde i ett flertal kursen läsåret 2008/2009. 
Persson beskriver en mängd olika strategier för huvudräkning som han rekommenderar att man 
undervisar om för att utveckla elevernas taluppfattning. Dessa strategier anser Persson att man kan 
använda både som rena huvudräkningsstrategier och som huvudräkning med skriftligt stöd i form 
av att anteckna delberäkningar. 

Situationer inom subtraktion 

Persson berör inte olika situationer, men han behandlar olika beräkningsstrategier. 
 

Addition Subtraktion 

Ö 

Ö1 

Ö2 

Ö3 

M 

M1 

M2 

M3 

S 

S1 

S2 

J 

J1a 

J1b 

J2 

J3 

 U 

U1 

U2 

U3 

De koder för situationer som finns beskrivna är skrivna i fetstil, övriga finns inte beskrivna. Koderna 

finns beskrivna under Subtraktion och addition i verkligheten. 

Ordval 

Det förekommer inget speciellt ord eller uttryck för situationer inom räknesätt. 
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Äldre kurslitteratur 
Här presenteras de båda böcker som mina kollegor har uppmanat mig att ta med i denna 
undersökning. Båda böckerna har i stor utsträckning använts i kurser för blivande matematiklärare 
för tidiga skolår under slutet av 1900-talet och i början av 2000-talet. 

Kilborn, W. Didaktisk ämnesteori i matematik 

Kilborn behandlar subtraktion – liksom de andra räknesätten – ingående. Denna bok är den ena av 
de båda titlar som mina kollegor uppmanade mig att ta med i studien. Den skrevs av Kilborn år 
1989 och har ett avsnitt som presenterar de olika situationer inom subtraktion och addition som 
Johansson (1982) beskriver i en artikel i Nämnaren. 

Situationer inom subtraktion 

Kilborn skriver att det finns tre olika subtraktionstankar. Dessa kallar han för Ta bort, Lägga till 
och Jämföra. Dessa tre motsvarar minskning, ökning/sammanslagning av typ 2 samt jämförelse. 
Om Lägga till ska ses som ökning eller sammanslagning beror på hur en textuppgift formuleras. 
Det gemensamma är att man utgår från en mängd och söker förändringen för att få eller ha en annan 
mängd. Kilborn beskriver också olika situationer för subtraktion och addition gemensamt och utgår 
från Johansson (1982) som i sin artikel hänvisar till Carpenter m.fl.34. Johanssons beskrivning delar 
upp situationer i statiska och dynamiska situationer å ena sidan och mängd-delmängdsrelationer 
respektive jämförande relation å andra sidan. Kilborn använder Johanssons struktur för att 
kategorisera vilka olika problemtyper som kan skapas inom subtraktion och addition.I de 
konkretiseringar som beskrivs används övervägande situationer där man köper saker, det vill säga 
minskningar. Kilborn gör också konkretiseringar med pilar på en tallinje och denna typ av 
konkretisering går inte att placera in i min matris. 

                                                      
34 Carpenter, T.m.fl. (1982) Addition and subtraction. A cognitive perspective. (referensen avskriven ur 

Kilborn, W. (1989). Didaktisk ämnesteori i matematik. 1. uppl. Stockholm: Utbildningsförlaget) 
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Addition Subtraktion 

Ö 

Ö1 

Ö2 

Ö3 

M 

M1 

M2 

M3 

S 

S1 

S2 

J 

J1a 

J1b 

J2 

J3 

 U 

U1 

U2 

U3 

De koder för situationer som finns beskrivna är skrivna i fetstil, övriga finns inte beskrivna. Koderna 

finns beskrivna under Subtraktion och addition i verkligheten. 

Ordval 

Kilborn betonar vikten att skilja mellan situationer och beräkningsstrategier. Oavsett vilken 
situation som ett problem bygger på kan man välja beräkningsstrategi som eleven är trygg i och 
behärskar. Kilborn använder ordet situationer för det som elever ska bygga upp med hjälp av 
konkretiseringar och laborationer. Ett exempel är hur han beskriver en flicka som får hjälp att bygga 
upp en hållbar beräkningsstrategi genom att tänka hur hon konkret skulle handskas med pengar i en 
köpesituation. Det jag kallar situation benämner han omväxlande problemets natur, 
subtraktionstankar och olika situationer. Som jämförelse ser jag efter hur de båda olika 
situationerna i division benämns, och även här skriver Kilborn om att de uppstår ur olika situationer 
samt att det ligger två olika grundläggande idéer bakom. 

Malmer, G. Kreativ matematik 

Kreativ matematik är den andra av de båda böcker som mina kollegor uppmanat mig att inkludera i 
min studie. Den skrevs av Malmer år 1990 och har ett avsnitt som presenterar en mängd olika 
situationer inom subtraktion och addition. 

Situationer inom subtraktion 

Malmer skriver mycket om språket, räknehändelser och situationer. Malmer beskriver sex olika 
situationer för subtraktion och fem för addition. Hon betonar också att räknesätten är inversa. 
Malmers minskning stämmer med minskning i min matris. Malmer har med en uppdelning inom 
subtraktion som är motsatsen till en sammanslagning i addition. Senare skriver hon att den ofta 
upplevs som en minskning. I min matris är det exempel på sammanslagning där ena delen saknas, 
S2. Malmer tar upp två varianter av jämförelse varav den första är ren jämförelse med de två 
varianterna hur mycket mindre/hur mycket mer, dvs. J1a och J1b i min matris. Hennes andra typ av 
jämförelse är också en ren jämförelsesituation men där vet vi skillnaden och hur stor den större 
mängden är, dvs. J2 i min matris. Malmers fjärde subtraktionskategori kallar hon skillnaden 
efterfrågas med exemplet ”Eva vill köpa en glass för 8 kr, men hon har bara 5 kr. Hur mycket 
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pengar fattas?” (s. 52). Denna kan kategoriseras som en sammanslagning där ena delen saknas eller 
som en ökning där förändringen saknas. Med ledning av den schematiska bild Malmer har för att 
beskriva situationen klassar jag det som en ökning av typen 2, förändringen saknas. Slutligen har 
hon med en ökning bland subtraktionshändelserna. Det är en ökning där vi inte vet starten och som 
alltså löses med subtraktion, Ö3. Under addition har Malmer placerat en minskning där starten är 
okänd, M3. Detta är logiskt utifrån att denna händelse löses med addition på motsvarande sätt som 
ökningen jag nyss beskrev. 
 
Trots denna noggranna uppdelning i en mängd olika situationer återkommer Malmer till att det 
framförallt handlar om att inte enbart se subtraktion som en minskning utan också kunna jämföra 
två mängder och ange skillnaden eller differensen och inse att detta är en subtraktion. Malmer 
betonar också att subtraktion är det inversa räknesättet till addition och förespråkar att 
undervisningen inte bör särskilja räknesätten alltför mycket under de första skolåren. 
 

Addition Subtraktion 

Ö 

Ö1 

Ö2 

Ö3 

M 

M1 

M2 

M3 

S 

S1 

S2 

J 

J1a 

J1b 

J2 

J3 

 U 

U1 

U2 

U3 

De koder för situationer som finns beskrivna är skrivna i fetstil, övriga finns inte beskrivna. Koderna 

finns beskrivna under Subtraktion och addition i verkligheten. 

Ordval 

Malmer växlar mellan att använda tankegångar och situationer för det jag valt att kalla situationer. 
Hon använder tankegång mest frekvent och hon anser att ”Det utan tvekan svåraste räknesättet är 
subtraktion, eftersom man där möter flest varierande tankegångar.” (s.52). Malmer har i denna 
sammanställning tagit upp fem olika situationer inom subtraktion men hon hävdar att det finns fler. 
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Sammanfattning av resultat 
Här presenteras resultaten från min undersökning gällande vilka subtraktionssituationer som 
beskrivs i den samlade kurslitteraturen för lärare i de tidiga skolåren vid lärarutbildningen i 
Stockholm. Jag gör även en sammanställning som visar hur ord och uttryck för att beskriva detta 
begrepp varierar. 

Situationer inom subtraktion 

I den kurslitteratur som berör subtraktion, trots att det inte är ett huvudtema för boken eller artikeln, 
har författarna påfallande ofta beskrivit två situationer inom subtraktion: minskning och jämförelse. 
Den tredje huvudkategorin från Fuson (1992), utjämning (då man jämför två mängder och gör en 
förändring för att göra de båda jämförda mängderna lika stora), förekommer inte alls. Den 
kurslitteratur som tematiserar aritmetik och som beskriver olika subtraktionssituationer gör det på 
liknande sätt som övrig kurslitteratur. Minskning och jämförelse finns med, men inte utjämning. 
 
Det finns ett tydligt mönster av vad som inte finns beskrivet i litteraturen som ingående behandlar 
beräkningsstrategier. Nästan hälften, 5 av 12, av de publikationer som ingående behandlar 
beräkningsstrategier och/eller aritmetik beskriver inte olika situationer inom subtraktion 
överhuvudtaget. Två artiklar berör de grundläggande situationerna minskning och jämförelse, en 
artikel och en hel bok om räkning berör minskning och jämförelse samt ytterligare en mer 
specificerad situation. Endast den amerikanska boken (A problem solving approach to mathematics 
for elementary school teachers av Billstein, Libeskind, & Lott, 2007) och en svensk bok 
(Grundläggande aritmetik av Löwing, 2008) tar upp fyra respektive fem olika situationer av de 12 
möjliga (se matris 1) som Fuson beskriver bortsett från utjämning. 
 
I flera texter som behandlar situationer i subtraktion förekommer det att man beskriver minskning, 
jämförelse och en tredje kategori som kallas lägga till, komplettera eller utfyllnad. Denna kategori 
exemplifieras ofta genom en räknehändelse av denna karaktär: Sofia har 7 kronor och vill köpa en 
glass som kostar 12 kronor. Hur mycket fattas?/Hur många kronor till behöver hon? Detta kan 
skrivas som en öppen additionsutsaga, 7 + __ = 12, eller som 12 – 7 = __. Som jag tolkar Fusons 
kategorier av verkliga situationer som ger upphov till subtraktion eller addition är det en 
sammanslagning där ena delen saknas, dvs. kategori S2 alternativt en ökning där förändringen 
saknas, dvs. kategori Ö2. 
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Sammantaget all undersökt litteratur finns de situationer som är skrivna i fetstil beskrivna. De med 
vanligt typsnitt finns alltså inte beskrivna i den undersökta litteraturen. 
 

 Addition Subtraktion 

Ökning/minskning Ö ökning, ej detalj 
Ö1 ökning, slut saknas 
Ö2 ökning, förändring 
saknas 
Ö3 ökning, start saknas 

M minskning, ej detalj 
M1, minskning, slut saknas 
M2 minskning, förändring 
saknas 
M3 minskning, start 
saknas 

Sammanslagning/jämförelse S sammanslagning, ej detalj 
S1 sammanslagning, helhet 
saknas 
S2 sammanslagning, 
delmängd saknas 

J jämförelse, ej detalj 
J1a jämförelse, skillnad 
saknas (hur mycket mer?) 
J1b jämförelse, skillnad 
saknas (hur mycket 
mindre?) 
J2 jämförelse, mindre del 
saknas 
J3 jämförelse, större del 
saknas 

Utjämning  U utjämning, ej detalj 
U1 utjämning, skillnad 
saknas 
U2 utjämning, mindre 
mängd saknas 
U3 utjämning, större mängd 
saknas 

Matris 2. Sammantaget i all undersökt litteratur finns samtliga situationer utom utjämning beskrivna i 

den undersökta litteraturen. 
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Om jag tar bort en artikel, Clarke Algoritmundervisning i tidiga skolår, boken Räknesvårigheter 
och lässvårigheter under de första skolåren – hur hänger de ihop? av Lundberg och Sterner samt 
de båda böckerna som inte längre utgör en del av kurslitteraturen, blir bilden en annan. 
 

 Addition Subtraktion 

Ökning/minskning Ö ökning, ej detalj 
Ö1 ökning, slut saknas 
Ö2 ökning, förändring 
saknas 
Ö3 ökning, start saknas 

M minskning, ej detalj 
M1, minskning, slut saknas 
M2 minskning, förändring 
saknas 
M3 minskning, start 
saknas 

Sammanslagning/jämförelse S sammanslagning, ej detalj 
S1 sammanslagning, helhet 
saknas 
S2 sammanslagning, 
delmängd saknas 

J jämförelse, ej detalj 
J1a jämförelse, skillnad 
saknas (hur mycket mer?) 
J1b jämförelse, skillnad 
saknas (hur mycket mindre?) 
J2 jämförelse, mindre del 
saknas 
J3 jämförelse, större del 
saknas 

Utjämning  U utjämning, ej detalj 
U1 utjämning, skillnad 
saknas 
U2 utjämning, mindre 
mängd saknas 
U3 utjämning, större mängd 
saknas 

Matris 3. De situationer som finns beskrivna i kurslitteraturen då två titlar samt de båda äldre böckerna 

inte tas med. 

Minskningssituationer av samtliga typer finns beskrivna, två varianter av öppna additionsutsagor 
finns beskrivna, men endast jämförelse generellt eller då frågeställningen är ”Hur mycket mer?” 
finns beskrivna. Inga rena additionssituationer finns med. 

Ordval 

Här presenteras samtliga ord och uttryck som jag har funnit i kurslitteraturen för att beskriva 
situationer inom räknesätten. 

Situationer 

De ord och uttryck för situationer som jag funnit i min undersökning är aspekt, idé, räknesätt, 
sammanhang, situation, strategi, subtraktionstanke, taborttänkande och differenstänkande, 
tankeform, tankegång, tankesätt, teknik, typ av uppgift, princip, problem, problemets natur, 
problemexempel, problemstruktur, problemtyp, uppfattning och uppgift. Olika sammansättningar 
av problem är frekvent förekommande medan situation förekommer flest antal gånger som enskilt 
ordval. 
På engelska har jag funnit model, modelling och approach. 
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Diskussion 

Här diskuterar jag mina resultat av undersökningen. Först diskuteras resultaten för vilka 
subtraktionssituationer som beskrivs och vilka ord och uttryck som används för situationer, sedan 
vad resultaten eventuellt kan ha för betydelse för lärares undervisning i och om subtraktion i 
skolans tidiga år samt för matematiklärarutbildningen i Stockholm. Därefter diskuteras min 
undersökning och hur jag har gått tillväga. Slutligen drar jag några slutsatser av mitt material samt 
föreslår några fortsatta forskningsområden. 

Subtraktionssituationer 
I den undersökta litteraturen finns ett tydligt gemensamt resultat. Många matematikdidaktiska 
böcker belyser att subtraktion används i två grundläggande olika situationer. Dels kan subtraktionen 
vara dynamisk, en delmängd tas bort eller en mängd minskas och dels kan subtraktion vara statisk, 
två mängder jämförs. Ingen litteratur beskriver utjämning. Här slutar likheterna. Tillsammans 
använder de olika författarna över 20 olika ord och uttryck för att beskriva situationer. Bortsett från 
en artikel och en bok i den kurslitteratur som användes 2008/2009 finns det ingen enhetlig och 
heltäckande beskrivning av samtliga olika problemformuleringar som kan ställas till de två 
grundläggande situationerna. De båda äldre böckerna som inte längre används som kurslitteratur 
har en betydligt utförligare beskrivning av olika subtraktions- och additionssituationer. Är det 
omodernt att tala om olika situationer inom räknesätten? I den litteratur jag har läst för att kunna 
genomföra denna undersökning har jag hittat flera olika typer av strukturer för att beskriva olika 
situationer inom subtraktion och addition. Samtliga har några år på nacken liksom de båda äldre 
kursböckerna som har inkluderats i min undersökning (De Corte & Verschaffel, 1991; Fuson, 1992; 
Johansson, 1982; Kilborn, 1989; Malmer, 1990). 

Avsaknad av situationer 

Flertalet av de artiklar och böcker som ingående diskuterar olika beräkningsstrategier, och därmed 
verkligen behandlar räknesätten, tar inte alls upp olika situationer och olika problemformuleringar 
där man varierar de olika delmängder som kan hållas okända. Även i de publikationer där man tar 
upp olika situationer inom subtraktion tas det i regel inte upp några varianter av jämförelse. Man 
talar antingen om jämförelse generellt eller om jämförelse med frågeställningen Hur mycket mer? 
dvs. kategori J1a. Inte heller den additionssituation som löses med subtraktion som jag kallar 
Ökning, startmängden saknas (Ö3) förekommer. Sambandet mellan subtraktions- och 
additionssituationer tas inte upp överhuvudtaget i en stor del av denna typ av litteratur. Vad har 
detta för inverkan på lärares syn på subtraktion? Och vad får lärarnas syn på subtraktion för 
konsekvenser för elevernas kunnande i och om subtraktion? Om lärarna inte inser att subtraktion 
och addition hänger samman och på vilket sätt sambandet ser ut, hur ser då lärarnas förutsättningar 
ut att undervisa i matematik på ett sådant sätt att eleverna kan ”förklara vad de olika räknesätten 
står för och deras samband med varandra” (Skolverket, 2000) som det står i kursplanen i 
matematik? Den lärare på fristående kurs vars rapport jag läste och beskrev i inledningen hade inte 
förstått sambandet mellan subtraktion och addition innan kursen. Om det var från seminarierna, 
kurslitteraturen, något annat inom kursen eller en kombination av kursens delar som hon insåg 
sambandet vet jag inte. Om vi i kurslitteratur för matematikdidaktiska kurser kan erbjuda en 
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fullständig bild av vilka situationer som finns för subtraktion och addition samtidigt som litteraturen 
också behandlar hur man kan utföra beräkningar anser jag att förutsättningarna ökar för att fler 
lärare i de tidiga skolåren själva inser sambanden. 

Vilka situationer finns i verkligheten? 

Det stora flertalet texter tar alltså upp de två grundläggande situationerna minskning och jämförelse, 
men inte någon av mina undersökta texter har med utjämning så som jag tolkar att Fuson (1992) 
beskriver situationen. Finns inte utjämning? Utjämningen är en kombinerad situation där man först 
jämför två olika stora mängder. Sedan gör man om den ena av mängderna för att de ska bli lika 
stora. Man skulle även kunna tänka sig att man gör om båda mängderna för att utjämna dem, genom 
att ta lite av den större mängden så att den blir lite mindre och ge till den mindre mängden så att den 
blir lite större. Denna situation förekommer i min vardag. Då jag har betalat en del av mina och min 
väns gemensamma utgifter och min vän har betalat andra delar av våra gemensamma utgifter, 
jämför vi våra utgifter och räknar ut hur mycket den av oss som har betalat minst ska ge till den 
som har betalat mest för att utjämna våra kostnader till samma nivå. När vi utför dessa beräkningar 
använder vi både subtraktion och addition samt halvering. Frågan är om utjämning ska ses som en 
egen subtraktions- och additionssituation eller om den ska plockas isär i sina olika delar och 
sorteras in i jämförelse och minskning/ökning? 
 
Det finns några texter som för fram att det finns tre olika subtraktionssituationer, dock inte 
minskning, jämförelse och utjämning. Den tredje är i dessa fall en situation som författarna till 
texten i fråga kallar för komplettera, utfyllnad eller lägga till. Det handlar om en situation av 
följande slag: Sofia har 7 kronor och vill köpa en glass som kostar 12 kronor. Hur mycket 
fattas?/Hur många kronor till behöver hon? Denna situation kan tecknas 7 + __ = 12 eller 
12 – 7 = __. Är detta en tredje subtraktionssituation jämte minskning och jämförelse? Jag har 
konsekvent tolkat denna typ av situation som en sammanslagning där den ena delen är okänd 
alternativt en ökning där förändringen är okänd. Jag har också funderat på om det kan ses som en 
jämförelse där jag vill ta reda på skillnaden, hur mycket mer är 12 kronor än 7 kronor? Eller är detta 
kanske ett exempel på utjämning? Sofia har 7 kronor – om hon får 5 kronor till har hon lika mycket 
som en glass kostar. För att det ska vara en utjämningssituation måste Sofia först jämföra två 
mängder. Hon jämför sitt innehav av kronor med det önskade innehavet av kronor och räknar ut 
skillnaden. Sedan ska Sofia utjämna denna skillnad. Då kan hon tänka att hon behöver utöka sin 
förmögenhet med lika mycket som skillnaden. En jämförelse, J1, som följs av en ökning, Ö2. Sofia 
kan också finna en vän som äger (minst) fem kronor och som vill dela på en glass med henne. Då 
kan de lägga samman pengar och komma upp i önskad mängd kronor. Här har jämförelsen följts av 
en sammanslagning av Sofias kapital med just den skillnad som efterfrågades i jämförelsen så att 
summan motsvarar jämförelsemängden, dvs. S2 följde på J1. Jag ser ett problem med att klassa 
denna typ av händelse som utjämning eftersom denna typ av situation aldrig presenteras som att 
utjämningen kan ske så att den större mängden minskas. Det vore väl behändigt att kiosken sänker 
priset på glassen för att matcha Sofias förmögenhet? 
 
Det enda fall av vad Fuson eventuellt skulle kalla utjämning är alltså då den mindre mängden ökas 
till att bli lika stor som den större, den eftersträvansvärda slutmängden. Då finns den ju faktiskt 
redan i form av Ö2 eller S2. Jag anser att det inte är en egen situation. Det är en kombination av två 
redan befintliga situationer som finns beskrivna i de fyra grundsituationerna. Finns det inte andra 
kombinerade situationer inom subtraktion och addition också? Finns det situationer där man först 
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minskar och sedan jämför den nya mängden med något annat? Finns det inte en mängd situationer i 
verkligheten, vår omvärld, där vi kombinerar olika räknesätt och situationer av olika räknesätt? 
Varför ska just utjämning ses som en egen situation? 

Hur varieras beskrivningar av situationer? 

Fuson (1992) skriver att utjämning är lättare, det vill säga löses korrekt av fler barn, än jämförelse 
och att allra enklast är minskning. Jag tvivlar inte på att detta är vad man har funnit, men jag 
funderar över varför det är så. Hur kan en kombination av två olika situationer vara enklare än den 
ena situationen i sig? Detta gör att jag anar att Fuson egentligen avser just denna tredje situation 
som en del författare till kurslitteraturen skriver om, att lägga till, det vill säga endast den typ av 
jämförelse som kan ses som en öppen additionssutsaga, som jag har kategoriserat till ökning av 
typ 2 eller sammanslagning av typ 2. Jag tvivlar inte på att barn kan lösa uppgifter av det slaget 
genom att räkna uppåt långt innan de inser att det kan skrivas som ett subtraktionsuttryck. Martins 
uträkning av hur mycket han hade vuxit sedan han föddes kan ses som en sådan beräkning. Man 
kan tänka sig att han hade ökat sin längd från 49 cm till 120 cm under dryga 7 år, dvs. kategori Ö2. 
 
En annan fundering om varför det skulle vara enklare för de flesta barn att utföra en minskning än 
en jämförelse är ifall detta är en naturlig utvecklingsgång hos barn eller om det beror på hur 
vuxenvärlden presenterar subtraktion. Om vi ständigt skulle använda subtraktion för att uttrycka oss 
kring skillnader och alla vuxna i stort sett alltid svarar att subtraktion, minus, det är när man jämför 
och räknar ut skillnaden, skulle det då vara svårare för barn att förstå minskningen än jämförelsen? 
Beror det på vad vi håller invariant och vad vi medvetet varierar? 
 
De allra flesta studenter jag möter verkar ta för givet att subtraktion handlar om minskning och det 
är alltså inte föremål för en variation. Emanuelsson (2001) redovisar sina resultat genom att 
kategorisera de undervisningssituationer som han har undersökt i termer av vad som tillåts variera. 
Den litteratur som inte beskriver olika situationer samtidigt som olika beräkningsstrategier beskrivs 
kan påstås hålla situationen minskning som tagen för givet och det förekommer alltså ingen 
variation i relation till situationer. Ett exempel på detta är Huvudräkning av Löwing och Kilborn 
(2003), som inte explicit behandlar olika situationer och som i de flesta konkretiseringar av olika 
beräkningsstrategier använder ord som dra ifrån, ta bort samt skapar minskningssituationer. 
Samtidigt har de exempel på jämförelser och att addition är inversen till subtraktion så den boken 
kan även sägas öppna för en variation av vilka situationer som kan handla om subtraktion. Den 
litteratur som behandlar både minskning och jämförelse explicit har öppnat för en variation i hur 
man kan tänka runt subtraktion. Ett exempel på det är Olssons (2000) artikel i Matematik från 
början. Hon uttrycker mycket tydligt att subtraktion kan vara jämförelse och faran med att stänga 
för denna möjliga variation. 
 
En annan variation som jag har funnit är att Engvall (2007) samt Löwing och Kilborn (2003) 
skriver om olika beräkningsstrategier som om de behandlar olika situationer. Denna typ av variation 
öppnar för en möjlighet att det finns olika situationer men behandlar dem som strategier för att 
utföra beräkningar. Denna variation gör att jag ser ett behov av att ytterligare undersöka området 
och då ta med beräkningsstrategier i pusslet av vilka möjliga variationsmönster som kan uppstå. 
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Ordval 
Att över 20 olika uttryck används för samma begrepp, ska vi se det som en språkrikedom eller ett 
problem? Jag ser det som ett problem i mitt arbete med blivande lärare. Många av de studenter som 
jag möter har aldrig funderat över att subtraktion och addition har ett samband eller att samma 
räknesätt kan användas för att uttrycka olika situationer matematiskt. När vi behandlar aritmetiken 
ur ett didaktiskt perspektiv är det mycket som är nytt för dem. Att då dessa, för dem, nya begrepp 
beskrivs med en mängd olika ord, där en del av dessa ord även används för andra begrepp, är minst 
sagt förvirrande. 
 
En av böckerna och några av artiklarna är skrivna av engelskspråkiga författare. Dessa har översatts 
av någon och det är översättaren, kanske i samråd med matematikdidaktiker, som har valt vilket 
eller vilka ord som används. Jag har ingen kännedom om hur denna process har gått till, men det är 
de svenska översättingarna som läses av våra studenter och det är dem som har undersökt. 
 
Då jag började denna studie använde jag ordet tankeform för det jag nu genomgående kallar för 
situation. Det var det ord jag själv en gång lärde mig men ju mer jag läste och tänkte om situationer 
desto mer problematiskt blev det att använda ett ord som innehåller tanke. Inom matematikdidaktik 
talar vi numera om att man kan tänka rätt på olika sätt, vi kan till exempel använda olika 
tankegångar för att komma fram till rätt svar på en uppgift (Wyndhamn m.fl., 2000). Att använda 
ett sådant värdeladdat ord som tanke till ett så neutralt begrepp som en situation i verkligheten är 
enligt min mening inte lyckat. Ordet situation beskriver tydligt vad det är frågan om. Det finns olika 
situationer i verkligheten som kan uttryckas med matematik. Dessa situationer har ingenting att 
göra med hur vi tänker, de bara finns där. När vi utför en beräkning kan vi tänka på olika sätt. Vi 
kan tänka att vi jämför två mängder för att se hur stor skillnaden är. Detta sätt att tänka kan vi 
använda med framgång även om situationen som vi startade i egentligen var en minskning. Denna 
distinktion mellan en verklig situation och en tanke som hjälper mig att utföra en beräkning måste 
utgöra ett ämnesinnehåll inom matematikdidaktik för lärare i de tidiga skolåren. För att tydliggöra 
denna skillnad finns det anledning att fundera över vilka ord vi ska använda. För att ytterligare 
förtydliga vad jag menar ger jag ett exempel: Sofia har 412 kronor i sin plånbok. Hon köper en 
tröja för 398 kr. Hur mycket har hon sedan kvar? Denna situation är en minskning. Eftersom 412 
och 398 ligger nära varandra är det enkelt att tänka att Sofia jämför dessa båda summor. Hon ser 
lätt att skillnaden mellan 412 och 398 är 14. Om Sofia inte ser detta lätt kan hon välja ett antal olika 
strategier för att underlätta sin beräkning. Dessa strategier är dock inte beroende av om situationen 
är en minskning eller en jämförelse. Distinktionen mellan en subtraktion och en beräkningsstrategi 
kan underlättas av att vi inte blandar in ord som har med tankar att göra i dessa båda begrepp. Jag 
kommer i fortsättningen använda ordet situation i mitt arbete som lärarutbildare och när en 
förhoppning om att vi blir fler som gör det. 
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Betydelse 
I inledningen skrev jag att jag anser det som ett minimikrav att lärare i de tidiga skolåren inser att 
det finns olika situationer i verkligheten som leder fram till operationen subtraktion. Jag skrev 
också att man bör veta vilka dessa situationer är. Med ledning av hur subtraktionssituationer 
beskrivs i den litteratur som jag har undersökt är det ingen lätt uppgift att ta sig an för de blivande 
lärarna. Olika ord och uttryck för situationer inom räknesätt används. Samma ord som används för 
situation används också för att beskriva beräkningsstrategier. Några författare skriver om olika 
situationer som om de är intimt sammankopplade med specifika beräkningsstrategier. Andra 
författare hävdar att man kan använda vilken beräkningsstrategi som helst till vilken uppgift som 
helst. Flera författare skriver att specifika uppgifter bäst löses med någon speciell strategi. Ett stort 
antal texter som ingående behandlar beräkningar berör överhuvudtaget inte olika situationer. 
 
Lundberg och Sterner (2006) skriver om varför det är viktigt för lärare att se skillnad på olika 
situationer och uttrycker det så här: 

Det är viktigt att diskutera olika typer av problem som är relaterade till ord med eleverna. De 

[sic] är därför betydelsefullt för en lärare att känna till de tre problemstrukturerna: förändrings-, 

separerings- och jämförande problem. Anledningen till att vi presenterar dem här är inte att 

eleverna ska lära sig dessa. Eleverna bör dock kunna välja relevanta räknesätt och genomföra 

lämpliga räkneoperationer för olika typer av problem som är relaterade till ord. (s.147) 

 
Hur lärarstuderande erfar undervisningsobjektet de fyra räknesätten beror på hur det presenteras, 
”vilka aspekter som blir fokuserade samt vilka dimensioner av variation som läraren öppnar för i 
undervisningen” (Runesson, 1999, s. 67). I lärarutbildningen är det inte enbart lärarutbildaren som 
öppnar och stänger dimensioner av erfarandet. Det är en kombination av många olika delar där 
kurslitteraturen utgör en del. I min undersökning har jag funnit att den erbjudna variationen av olika 
aspekter av subtraktionssituationer, med några undantag, inte är särskilt rik i kurslitteraturen. Efter 
att ha genomfört denna undersökning är jag övertygad om att det finns ett behov av att diskutera 
olika situationer inom räknesätten inom matematikämnets didaktik. De mest fullständiga 
strukturerna för olika situationer skiljer inte på subtraktion och addition, tvärtom de förstärker 
räknesättens samband och på vilket sätt sambandet ser ut. I Kursplanen för Matematik (Skolverket, 
2000) betonas att eleverna ska förstå och kunna beskriva samband mellan räknesätten. För att göra 
detta möjligt behöver min inledande fråga ändras. Det är inte rimligt att separera subtraktion från 
addition. Frågan borde ställas ”Hur beskrivs situationer inom subtraktion och addition i 
matematikdidaktisk litteratur?” De båda räknesätten är intimt förbundna med varandra. Även i 
litteraturen finner jag starkt stöd för att behandla subtraktions- och additionssituationer tillsammans, 
då flertalet av de olika strukturer som försöker kategorisera olika typer av textuppgifter och 
problemställningar, dvs. situationer som leder till subtraktion eller addition, inte delar upp dem 
utifrån vilket räknesätt det är (De Corte & Verschaffel, 1991; Fuson, 1992; Johansson, 1982). 
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Den sammanställning som finns i de båda översta raderna (dvs. inte utjämningssituationerna) i 
matris 1 i avsnittet Är det subtraktion eller addition? beskriver faktiskt samtliga händelser som kan 
tecknas som ett additions- eller subtraktionsuttryck med endast två termer. Den visar också hur vi 
kan variera frågeställningar inom subtraktion och addition genom att låta den okända delen variera. 
Om vi bortser från varianterna som bildas av att vi särskiljer på om vi frågar efter hur mycket mer 
eller hur mycket mindre vid jämförelser, går det att formulera 11 olika typer av problemställningar 
för subtraktion och addition. Vi kan tolka 11 olika verkliga situationer till addition och/eller 
subtraktion. Om vi även tar hänsyn till om frågan ställs hur mycket mer eller hur mycket mindre har 
vi 14 olika situationer. 
 

Situationer inom subtraktion 
och addition i verkligheten 

Addition Subtraktion 

Dynamisk, unär Ö ökning, ej detalj 
Ö1 ökning, slut saknas 
Ö2 ökning, förändring saknas 
Ö3 ökning, start saknas 

M minskning, ej detalj 
M1 minskning, slut saknas 
M2 minskning, förändring 
saknas 
M3 minskning, start saknas 

Statisk, binär S sammanslagning, ej detalj 
S1 sammanslagning, helhet 
saknas 
S2 sammanslagning, 
delmängd saknas 

J jämförelse, ej detalj 
J1 jämförelse, skillnad 
saknas (hur mycket mer/hur 
mycket mindre?) 
J2 jämförelse, mindre del 
saknas (hur mycket mer/hur 
mycket mindre?) 
J3 jämförelse, större del 
saknas (hur mycket mer/hur 
mycket mindre?) 

Matris över samtliga situationer inom subtraktion och addition som jag har funnit. 

Utöver dessa grundläggande situationer inom subtraktion och addition finns det flera olika 
kombinerade situationer, där utjämning är en sådan situation. De kombinerade situationerna kan 
inte tecknas som ett uttryck på formen a + b = c, de måste lösas i flera steg eller innehålla fler än 
två termer.  
 
Om jag, och kanske även mina kollegor vid Stockholms universitet, kan förmedla denna bild av 
additions- och subtraktionssituationer till våra studenter i såväl grundutbildning som 
kompetensutvecklingskurser tror jag att vi bidrar med en liten del som på sikt kan ge fler elever 
förståelse för räknesätten subtraktion och addition och sambandet mellan dessa båda räknesätt. 
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Studiens genomförande 
Vad kunde jag ha gjort annorlunda och vad hade det kunnat få för betydelse? Jag har gjort en 
litteraturstudie av kurslitteratur där subtraktionssituationer undersöks. Jag har valt en struktur från 
Fuson (1992) som jag har satt mig in i och denna struktur används som analysverktyg. Jag hade 
kunnat söka i litteratur på andra sätt och hittat en annan struktur att utgå från. Hade jag exempelvis 
utgått från Kilborn (1989), Malmer (1990) eller Johansson (1982) och skapat en matris för att 
markera vilka situationer som finns beskrivna hade resultatet delvis blivit annorlunda. Om jag hade 
använt ett annat analysverktyg utgående från någon av ovanstående didaktiker hade jag ändå funnit 
en avsaknad av en bred variation av subtraktionssituationer. Jag antar att det finns fler olika 
strukturer som jag inte har läst, men eftersom Fuson beskriver sin struktur som en 
sammansmältning av flera olika forskares strukturer valde jag denna. Jag hade också kunnat välja 
den litteratur jag analyserade på ett annat sätt och då hade kanske resultatet sett annorlunda ut. Det 
låg emellertid i mitt intresse att undersöka just den kurslitteratur som vi använder på min 
arbetsplats. Jag vill gärna att min studie ska kunna leda vidare i hur vi inom lärarutbildningen vid 
Stockholms universitet undervisar i detta smala område och öka medvetenheten om hur just vår 
kurslitteratur behandlar additions- och subtraktionssituationer. 
 
Jag hade också kunnat studera litteraturen ur ett annat teoretiskt perspektiv och kanske funnit helt 
andra aspekter av hur subtraktion beskrivs. Jag hade också kunnat ha en ingång till analysen av 
kurslitteraturen om hur subtraktion beskrivs i relation till vilken variation som vår kurslitteratur 
erbjuder då det handlar om beräkningsstrategier. Då hade en del av kurslitteraturen som nu hade 
helt tomma matriser kunnat ha matriser fulla med koder skrivna i fetstil för vilka olika 
beräkningsstrategier de beskriver. Ett helt annat mönster hade synts eftersom jag hade belyst en helt 
annan aspekt av hur subtraktion beskrivs. Min avsikt har aldrig varit att påvisa att kurslitteraturen 
har olika kvalitativa nivåer. Det jag vill belysa är att det finns en stor variation i hur subtraktion 
beskrivs. Det tycker jag att jag har gjort. Jag hade också kunnat undersöka samma ämnesinnehåll ur 
samma teoretiska perspektiv och med samma analysverktyg men genom att istället intervjua mina 
kollegor om hur de undervisar i och om situationer inom räknesätten med fokus på subtraktion. 
Vilket resultat jag då fått fram vet jag givetvis inte, men som jag inledningsvis redan skrivit vet jag 
redan att vi talar om detta område med olika ord och uttryck och jag vet att vi har delvis olika syn 
på vilka subtraktionssituationer som finns. Jag skulle också ha kunnat kontakta några av de 
författare som skrivit vår kurslitteratur och intervjuat dem på liknande sätt för att få reda på mer om 
hur de själva verkligen ser på området i fråga. Båda dessa studier skulle vara väldigt spännande att 
göra. 
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Slutsatser och vidare forskning 
Då jag startade denna studie visste jag att situationer inom subtraktion beskrivs olika. Detta har 
bekräftats av min studie och jag är själv förvånad över den mångfald av ord och uttryck som jag har 
funnit. Jag anade att det skulle finnas fler olika sätt att definiera vad som är olika 
subtraktionssituationer. Detta har bekräftats av min undersökning. Jag anser att jag har funnit en 
entydig struktur för att kategorisera olika situationer. Denna struktur kan inte begränsas till 
subtraktion, den måste innefatta både subtraktion och addition. Den kurslitteratur som vi använde 
inom matematikdidaktiska kurser vid lärarutbildningen på Stockholms universitet 2008/2009, med 
undantag för en bok och en artikel, uppvisar inte denna struktur. Den finns en stor enighet i 
litteraturen kring att minskning och jämförelse är två grundläggande skilda situationer inom 
subtraktion. Jag har även uppmärksammat att subtraktionssituationer och beräkningsstrategier för 
subtraktion blandas samman i en del av litteraturen som har undersökts. Det verkar inte finnas 
någon enighet kring hur situationer och beräkningsstrategier särskiljs. Detta kan utgöra ett nytt 
område att studera vidare. En alternativ väg att gå är att göra motsvarande arbete kring 
multiplikation och division. Andra möjliga forskningsområden är att undersöka hur lärare och/eller 
lärarutbildare samt forskare i matematikdidaktik ser på situationer inom subtraktion och addition 
och hur de undervisar i och om subtraktion och addition. 
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