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Vad är subtraktion för dig? 

En fenomenografisk studie om elevers, lärares och 

speciallärares uppfattningar om subtraktion. 

Lisa Kragmo och Kristin Viman 

Sammanfattning 
Syftet med studien var att undersöka hur några elever, matematiklärare och speciallärare uppfattar 

subtraktion och variationerna av dem. Avsikten var även att få ta del av några lärares upplevelser av 

elevers (miss-)uppfattningar, vad de kan bero på och hur de kan förebyggas. Metoden som användes 

var kvalitativa intervjuer, där sex elever, två matematiklärare och två speciallärare intervjuades. Då 

syftet var att belysa och synliggöra variationer av uppfattningar om subtraktion valdes en 

fenomenografisk forskningsansats. I resultat och diskussion framgår att uppfattningar om vad 

subtraktion är skiljer sig mellan elever som ser det som minskning, matematiklärare som uttrycker det 

som skillnad och speciallärare som framhåller subtraktionens olika delar. Ingen lärare uttryckte att 

elevers ensidiga bild av subtraktion är ett problem. Elevers uppfattningar om subtraktion handlade om 

beräkningar där deras strategier varierade från gångbara till primitiva. En samsyn gällande orsaker till 

elevers missuppfattningar framkom hos lärarna där bristande taluppfattning samt användandet av 

språk och begrepp betonades, men speciallärarna påpekade att bristande undervisning är en kritisk 

aspekt. Vidareutveckling av undervisningen bör enligt lärarna ske genom varierad, elevnära och 

konkret undervisning där samtal elever emellan kan bidra till ökad förståelse för subtraktion.  
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Förord 
Nu närmar vi oss slutet av en lärorik resa som utmynnar i en examen som speciallärare i 

matematikutveckling.  

Under arbetets gång har det emellanåt varit stunder av hopplöshet och frustration, vilket gjort att vi 

har lärt känna varandras egenskaper väl och kommit fram till att vi kompletterar varandra väldigt bra. 

I arbetet har vi först fokuserat på olika områden som vi sedan har diskuterat och slutfört tillsammans, 

vilket gör att vi båda står bakom hela arbetet. 

 

Vi vill tacka alla som på olika sätt har stöttat oss under hela vår utbildning. Främst vill vi tacka 

varandra för gott samarbete och ny vänskap. Sedan vill vi tacka våra familjer för att de har stått ut 

med oss och stundtals inte sett mycket av oss, vilket det snart blir ändring på. Vi vill även tacka vår 

handledare Joacim Ramberg som stöttat oss, kommit med kloka ord och påpekat att hela tiden ha de 

specialpedagogiska glasögonen på oss. Sist men inte minst vill vi tacka de elever, matematiklärare 

och speciallärare som ställt upp som respondenter, utan er hade vårt examensarbete inte varit möjligt 

att genomföra. 

 

/Lisa Kragmo och Kristin Viman, maj 2016. 
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Inledning 
Att utforma undervisning som gynnar varje enskild elev på bästa sätt är utmanande och inte helt 

enkel. I varje klassrum finns elever med olika förmågor och behov vilket skapar komplexa 

förutsättningar för lärande. Enligt examensordningen för speciallärare (SFS 2011: 186) ska de med 

sina fördjupade kunskaper inom vald inriktning kunna reflektera, analysera och bedöma arbetet kring 

elever som visar eller upplever svårigheter. Dessutom ska speciallärare inneha fördjupad förmåga 

kring arbetssätt anpassat för elever i behov av särskilt stöd. Vidare ska medverkan i ett förebyggande 

arbete ske för att undanröja hinder och svårigheter i undervisningssituationer i syfte att möta elevers 

olika behov. 

 

Vad svårigheter hos elever beror på är en återkommande fråga som många söker svar på. Östergren 

(2013) menar att studier om läs- och skrivsvårigheter och dyslexi är mer omfattande än forskningen 

om matematiksvårigheter. Han uttrycker vidare att försök har gjorts av flera forskare att finna 

gemensamma bakgrundsfaktorer, men ännu råder skilda uppfattningar om vad som orsakar elevers 

svårigheter i matematik. 

 

Enligt Skolverkets rapport 380, TIMSS 2011, (2012) fortsätter svenska elevers matematikresultat i 

årskurs 4 och 8 att sjunka jämfört med genomsnittet för elever i EU/OECD. TIMSS (Trends in 

International Mathematics and Science Study) är en jämförande internationell studie för årskurserna 4 

och 8 i matematik och naturvetenskap. Sverige är ett av få länder som har haft samma nedåtgående 

trend i matematik gång efter annan. Vid analysen framkom att svenska elever tycks ha sämre 

kunskapsutveckling i matematik mellan årskurs 4 och 8 jämfört med elever i andra länder. En 

tolkning som görs är att elevers grundkunskaper inte är tillräckliga att bygga vidare på. I Skolverkets 

lägesbedömning från 2015 (Skolverket, 2015), som bland annat baseras på OECD:s PISA-

undersökning (Programme for International Student Assessment), framkom att kunskapsutvecklingen 

fortsatt sjunka jämfört med 2013, vilket Skolverket upplever alarmerande. 

 

Mot denna bakgrund tar vi avstamp mot vår framtida roll som speciallärare i matematik. Vi ser ett 

behov av att utveckla matematikundervisning med avseende på de fyra räknesättens egenskaper, 

samband och användning. Under våra år som verksamma lärare har vi upplevt att det är subtraktion 

som många elever fastnar på, vilket förbryllat oss. Därför är vi intresserade av att få en fördjupad 

förståelse för hur elever, matematiklärare och speciallärare uppfattar subtraktion. Vi väljer dessa tre 

personkategorier för att få en vidare bild av vad subtraktion är för att bättre förstå vari svårigheterna 

ligger och kunna använda det i vår framtida yrkesroll som speciallärare i matematikutveckling.      
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Bakgrund 
Inledningsvis presenteras speciallärarrollen, elevers rätt till likvärdig utbildning enligt skolans 

styrdokument samt matematikämnet med fokus på räknesättet subtraktion. Därefter redogörs för 

tidigare forskning och slutligen presenteras studiens teoretiska utgångspunkter.   

Speciallärarrollen 

Historik 

1842 trädde folkskolestadgan i kraft, och det blev skolplikt för alla. Redan då restes frågan om vilka 

som skulle undervisa elever som inte uppnådde kraven. 1962 kom examen för speciallärare och de 

undervisade oftast utanför klassrummet med färdighetsträning tillsammans i grupp och enskilt 

(Lindqvist & Rodell, 2015). 

På 1980-talet blev det vanligare att specialläraren arbetade inne i klassrummet, så kallad 

samundervisning. Speciallärarens roll att vara specialist på att kunna diagnosticera och behandla 

elever tonades ner. I Lgr 80 föreslogs att specialläraren i samråd med lärare skulle fokusera på det 

förebyggande arbetet och grundläggande färdigheter (Tinglev, 2014). 

Speciallärarutbildningen lades ned och 1990 kom istället specialpedagogutbildningen, där tanken var 

att specialpedagogen skulle handleda klasslärare att få verktyg att undervisa alla elever inne i 

klassrummet (Lindqvist & Rodell, 2015). 

Nutid 

2008 återuppstod speciallärarutbildningen på uppdrag av regeringen (Lindqvist & Rodell, 2015), då 

indelad i olika specialiseringar (SFS 2011:186). Införandet av den skulle ses som en förstärkning vid 

sidan om specialpedagogprogrammet. Då framhölls ett framtida behov av att examinera dubbelt så 

många speciallärare som specialpedagoger. En generell beskrivning är att specialpedagoger arbetar för 

elever medan speciallärare arbetar med elever (Högskoleverket, 2012). Idag verkar både speciallärare 

och specialpedagoger inom det specialpedagogiska området för att tillgodose alla elevers olika behov. 

I examensordningen för speciallärare (SFS 2011:186) framgår att de förutom fördjupad kunskap inom 

vald specialisering och hur elever lär även ska ha fördjupad kännedom om bedömning, betygssättning 

och språk- och begreppsutveckling. Vidare ska de fungera som handledare och rådgivare för lärare 

samt driva det pedagogiska arbetets utveckling i verksamheten, bland annat genom att hålla sig 

uppdaterade om aktuell forskning. Dessutom ska speciallärare arbeta förebyggande och undanröja 

svårigheter för elever i behov av särskilt stöd med hjälp av anpassade arbetssätt. 

 

Elevers rätt till likvärdig utbildning enligt skolans 

styrdokument 

Sverige undertecknade 1994 Salamancadeklarationen, som bygger på FNs allmänna förklaring om de 

mänskliga rättigheterna. Målsättningen är undervisning för alla med betoning på elever i behov av 

särskilt stöd. I deklarationen framgår även att länder i sina direktiv och lagstiftning samt fördelning av 

ekonomin för utbildning om möjligt ska inkludera alla elever i den ordinarie skolformen. Elever har 

rätt till likvärdig utbildning med det stöd och de anpassningar i undervisningen som de behöver. 

Vidare uttrycks att varje barn besitter egenskaper och behov, speciella för just dem, som behöver 
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tillgodoses i undervisningen. Det innebär att elever i behov av särskilt stöd har rätt till en pedagogik 

där de sätts i fokus och deras individuella behov tillgodoses. Det kan vara allt från stöd i klassrummet 

till stöttning och assistans i form av speciallärare eller annan resursperson. Elever i behov av särskilt 

stöd ska i så stor utsträckning som möjligt vara integrerade i den vanliga skolan och inte exkluderas 

(Svenska Unescorådet, 2006). 

 

Skolan styrs av Skollagen (SFS 2010:800). I den framgår vad som gäller för elevers rätt till 

utbildning. 

 

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd 

och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader 

i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen (SFS 2010:800, 4 §). 

 

I Skollagen (SFS 2010:800) uttrycks vidare att det ska finnas en läroplan för varje skolform som utgår 

från skollagen. 

 

I Lgr 11, nu gällande läroplan för grundskolan, framgår det under rubriken skolans värdegrund och 

uppdrag att skolan ska bidra till alla elevers utveckling och lärande, att allas lika värde ska främjas 

samt att varje enskild elevs utveckling ska prägla verksamheten. I undervisning ska hänsyn tas till den 

enskilde elevens förutsättningar och behov samt att skolan har ett särskilt stort ansvar för elever som 

har svårigheter att nå målen (Skolverket, 2011).  

Matematik  

I läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2011) kan utläsas att syftet med matematik som skolämne är 

att elever ska få kunskap om ämnets användning i vardagen och sina framtida liv samt ges 

förutsättningar att fatta lämpliga beslut. Undervisning i matematik ska även ge elever tilltro till sin 

egen förmåga i ämnet och att ett intresse skapas. Genom undervisningen ska elever få kunskap i 

användandet av olika strategier och tillämpandet av dem. I det centrala innehållet för årskurserna 1-3 

(Skolverket, 2011) framgår att elever ska utveckla sin förmåga i de fyra räknesättens egenskaper, 

samband och att kunna använda dem i olika situationer. 

Räknesättet subtraktion 

I skolan introduceras räknesätten addition och subtraktion redan i årskurs 1. Trots detta upplever 

många elever subtraktion som betydligt svårare än addition, bland annat beroende på att subtraktion 

kan uttryckas och förekomma på många olika sätt (Frisk, 2009; Larsson, 2011). Det är viktigt att 

eleverna får arbeta med och bli förtrogna med de olika situationer som kan beskrivas som en 

subtraktionshandling (Frisk, 2009). 

Additions- och subtraktionsuppgifter kan delas in i statiska och dynamiska uppgifter. De dynamiska 

uppgifterna innebär en aktiv handling och dominerar i svenska läromedel (Frisk, 2009). I subtraktion 

kallas dessa situationer minskning eller ta bort. De statiska uppgifterna förekommer då två kvantiteter 

jämförs med varandra, utan att en aktiv handling utförs, och skillnaden beräknas. Vid en 

jämförelsesituation kan både vilken mängd som är större och mindre efterfrågas, det vill säga 

jämförelsen har två riktningar (Larsson, 2011). En annan statisk uppgift är del- helhetsuppgifter, till 

exempel att en klass delas upp i två delmängder som tillsammans utgör helheten.  

Addition är den inversa operationen till subtraktion. McIntosh (2009) framhåller tidigt arbete med 

sambandet mellan räknesätten till exempel i diskussioner om lösningsstrategier och för att elever ska 
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kunna kontrollera sina beräkningar. Larsson (2011) går så långt att hon menar att addition och 

subtraktion är oskiljaktiga och att de bör behandlas tillsammans just för att stärka sambandet mellan 

räknesätten.  

 

Larsson (2012) har sammanställt beräkningsstrategier för subtraktion som skiljer sig från att se talen 

atomiskt, som delar, till att se talen holistiskt, som helheter. En av de mest frekventa strategierna, 

lodräta algoritmer behandlar talen atomiskt, det vill säga varje siffra behandlas som ett ental och 

värdet av siffran åsidosätts vid beräkningstillfället. Den andra huvudkategorin är talsortsvisa 

beräkningar som också den är atomisk då talen delas upp i tiotal och ental för sig vid beräkningen för 

att sedan sammanfogas. Den tredje strategin Larsson (2012) tar upp är stegvisa beräkningar som finns 

i olika varianter där det ena talet behålls och det andra talet delas upp i lämpliga delar. 

Kompensationsberäkningar finns i två varianter där talen ändras, antingen endast det ena talet eller 

båda, för att göra en beräkning med enklare tal och behandlar talen holistiskt. Om båda talen ändras 

bibehålls skillnaden mellan talen. Den sista beräkningsstrategin Larsson (2012) nämner är härledd 

fakta där beräkningen går via känd faktakunskap. Det är den metod som är mest holistisk. 

Tidigare forskning 

Specialpedagogisk forskning  
Enligt Rosenqvist (2007) kan specialpedagogisk forskning av idag delas in i tre områden. Viss 

forskning rör specialpedagogik på ett generellt plan, att skolan är för alla. Ett annat område behandlar 

specialpedagogens profession, och det tredje rör specifika problemområden exempelvis 

matematiksvårigheter. Han framhåller även att en riktningsförändring skett inom den 

specialpedagogiska forskningen, från ett kategoriskt till ett mer relationellt perspektiv. Forskningen 

har bidragit till att den tidigare segregerande specialundervisningen blivit mer inkluderande 

(Rosenqvist, 2007).  

 
Håkansson och Sundberg (2012) menar att forskning om specialpedagogik delvis kan kopplas 

samman med forskningen om lärande och undervisning. Om specialpedagogik ska ses åtskild från 

ordinarie undervisning saknas, enligt författarna, länk mellan specialpedagogik, lärande och 

undervisning. De menar vidare att det idag diskuteras om specialpedagogiken ska vara ett eget 

område, tvärvetenskapligt eller en del av vanlig pedagogik. 

Enligt Håkansson och Sundberg (2012) tycks svenska forskare enade i att specialundervisning inte 

endast ska innehålla träning av elevers färdigheter utan även utmana det språk och den kunskap elever 

har. Författarna framhåller enighet hos forskarna om att elever i behov av specialpedagogiska insatser 

gynnas av att ingå i olika grupper och inte i statiska nivågrupperingar. Vidare lyfter Håkansson och 

Sundberg (2012) internationell forskning där det framgår att elever i behov av särskilt stöd främst 

behöver tillägna sig kunskaper som kan användas i nya lärandesammanhang. Varierad undervisning är 

bra för alla elever, och särskilt viktig i specialundervisning. Elever måste få uppfatta att deras 

ansträngningar ger resultat. Lärare behöver ha kännedom om olika inlärningssvårigheter för att kunna 

utveckla sin undervisning (Håkansson & Sundberg, 2012). 

 

Ahlberg (2013) framhåller att den specialpedagogiska forskningen har både utmaningar och 

förväntningar om att bidra till en god lärmiljö för att kunna möta elevers olikheter, vilket är en stor 

utmaning för den svenska skolan. Hon lyfter ett forskningsprojekt KoRP (ett kommunikativt 

relationsinriktat perspektiv) med många studier som övergripande studerade kunskapsbildning och 
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möjligheter till inkludering gällande delaktighet, kommunikation och lärande. Ahlberg (2013) lyfter 

fram två tidiga studier inom KoRP där lärare, specialpedagoger och forskare samarbetat för att 

utveckla det dagliga arbetet, med fokus på matematikundervisningen. 

Den första studien (Ahlberg, 1999), en fallstudie i projektet “Matematik i en skola för alla” med 

forskningsanslag från Skolverket, pågick under ett år där det övergripande syftet var att granska hur 

likvärdigheten kommer till uttryck i praktiken. Fokus låg på att kartlägga och analysera 

handledningssamtal mellan lärare och specialpedagoger i de yngre skolåren med speciellt intresse av 

elever i behov av stöd i matematik. I dessa samtal deltog lärare, specialpedagog och forskare. Vid 

analysen av samtalen framkom diskussioner på en övergripande nivå gällande tre aspekter av skolans 

verksamhet: Mål och värdegrund, den sociala praktiken samt lärande. När endast en aspekt var med 

blev samtalen mer lösningsfokuserade men när handledningssamtalen innehöll flera av ovanstående 

aspekter blev utvecklingen större vilket underlättade problematisering och perspektivseende (Ahlberg 

1999, 2013). Resultaten visade att specialpedagogens grupphandledande samtal ledde till diskussioner 

om det dagliga arbetet där bland annat stödjande verksamhet, skapande av ett gemensamt språk och 

gemensamma referensramar reflekterades (Ahlberg, 1999). De reflekterande samtalen bidrog också 

till en tydligare bild av elevers lärande och att olika perspektiv på elever i behov av stöd kom upp 

(Ahlberg, 2013). 

  

Den andra studien (Ahlberg, Klasson & Nordevall, 2002) var en vidareutveckling av den första och 

bedrevs som aktionsforskning under ett år. Forskarnas huvudsyfte var att belysa hur lärare kan möta 

elevers olikheter med fokus på hur lärare och specialpedagoger i årskurs 4-5 arbetar för att utveckla 

undervisningen i matematik. De tre övergripande aspekterna från den första studien (Ahlberg, 1999) 

analyserades mot tre nivåer inom det specialpedagogiska verksamhetsområdet (individ-, grupp- och 

organisationsnivå) vilka Ahlberg, Klasson och Nordevall (2002) benämner elevens förutsättningar, 

kunskaper och behov, undervisningens innehåll och organisering samt skolans organisation och 

kultur. Resultaten visade att handledningssamtalen möjliggjort att undervisningen problematiseras och 

nya vägar skapats för att kunna möta alla elevers behov. Lärarna har intagit ett reflekterande 

förhållningssätt där hinder synliggjorts och idéer prövats och de har på så vis fått bättre beredskap att 

både förstå och vidareutveckla undervisningen där elevers olikheter tas som utgångspunkt. Elever i 

behov av särskilt stöd sågs mer ur ett helhetsperspektiv och som en gemensam angelägenhet. 

Matematiksvårigheter och dess orsaker 

Enligt Lindqvist (2003) brukar skillnaderna öka mellan elever som förstår och tycker att matematik är 

intressant, och de som inte delar den uppfattningen, i årskurs fyra och fem. Skillnaderna kan bero på 

elevers förmåga att gå från konkret till abstrakt, vilket utvecklas i olika takt hos elever. 

Matematikundervisningen har då ofta ändrats från praktisk till mer teoretisk. Malmer (2002) menar att 

skolmatematiken ställer höga krav på elevers abstraktionsförmåga. 

 

Varför en del elever har svårt med matematik är mångfasetterat (Butterworth & Yeo, 2010; Engström, 

2003; Lunde, 2011b).  Forskningen om matematiksvårigheter och dyskalkyli är inte lika omfattande 

som forskning om läs- och skrivsvårigheter (Östergren, 2013). Många elever i matematiksvårigheter 

är även i svårigheter inom läsningens område (Adler, 2003; Engström, 2003; Klingberg, 2011; 

Lundberg & Sterner, 2009). Adler (2003) förklarar dyskalkyli innehållande flera specifika 

matematiksvårigheter, och att elever som har det ofta har automatiseringssvårigheter, vilket innebär 

att kunskapen inte finns i långtidsminnet och kan användas utan större ansträngning. Dessutom kan 

elever vara osäkra på i vilken ordning de ska ta sig an information i matematikuppgifter. 
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Engström (2003) framhåller olika orsaker till matematiksvårigheter: medicinska/neurologiska, 

psykologiska, sociologiska eller didaktiska. Inom de medicinska/neurologiska området handlar 

orsaken om en hjärnskada eller en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. I de psykologiska 

orsakerna söks förklaringar inom det kognitiva vilket innebär att elever ska kunna använda sig av 

redan befästa kunskaper, eller i koncentrationssvårigheter det vill säga att uppmärksamheten blir 

splittrad av olika skäl. Även ångest nämns som en psykologisk orsak. Om en elev växt upp en 

understimulerad miljö menar han att det är en sociologisk orsak. Den didaktiska orsaken handlar om 

vilken undervisning och färdighetsträning som eleven har mött (Engström, 2003). Enligt Klingberg 

(2011), som forskat om barns utveckling och träning av hjärnan, beror matematiksvårigheter till 60-70 

procent på genetiska orsaker hos 7-9åringar. 

Adler (2003) framhåller att alla elever inte har samma typ av svårigheter i matematik och därför 

behöver olika stöd för att kunna ta till sig och förstå den. Östergren (2013) är inne på samma spår och 

menar att oavsett vad matematiksvårigheter kallas för är det viktigt att söka orsaken till vad som är 

svårt för eleven så att undervisningen kan göras så bra som möjligt för den enskilde. 

  

Malmer (2002), som har en bred erfarenhet som klasslärare, speciallärare och metodiklärare i 

specialpedagogik, delar upp orsakerna till matematiksvårigheter i primära och sekundära. I de 

primära söks svaret inom elevers kognitiva utveckling, den språkliga kompetensen, neuropsykiatriska 

problem (exempelvis ADHD eller språkstörning) och specifika matematiksvårigheter. De sekundära 

orsakas av bland annat dyslexi och olämplig pedagogik. 

Hur elever möter skolmatematik påverkar deras syn på ämnet likaväl som synen på sig själva gällande 

lärande (Forsmark, 2009). Specialpedagogiska skolmyndigheten, går ett steg längre och framhåller att 

elever behöver få känna att de lyckas för att få positiv tilltro till egen förmåga samt motivation för 

matematik (Specialpedagogiska skolmyndigheten [SPSM], 2016). Sterner och Lundberg (2002) 

påpekar att elever som upplever att matematik är svårt riskerar att utveckla en rädsla och ångest för 

den, och med det få en sjunkande självbild. Adler (2003) menar att en elev på grund av bristande tro 

på sin egen förmåga kan bygga upp känslomässiga blockeringar, trots att de egentligen har den 

kognitiva förmågan att lära sig matematik, vilket han benämner pseudodyskalkyli. Även Forsmark 

(2009) lyfter detta och menar att en elev som ofta misslyckas tenderar att hamna i en nedåtgående 

negativ spiral, och att arbete måste ske med elevers uppfattningar om matematik och inte endast med 

matematik. 

Sjöberg (2006) undersökte hur tiden på matematiklektioner utnyttjas och fann tre olika tidstjuvar som 

minskade den faktiska undervisningstiden. Den första handlade om schemabrytande aktiviteter, 

exempelvis idrottsdagar eller temaarbeten. Enligt studien var detta bortfall så stort som upp till 24 

procent. En annan tidstjuv var en otydlighet om när lektionen startade och avslutet av lektionen var än 

mer otydligt, i genomsnitt försvann ca 5 minuter. Den tredje tidstjuven var låg arbetsinsats där eleven 

till synes arbetade med matematik men egentligen höll på med annat. Elevernas faktiska 

matematikarbete från de studerade lektionerna var allt mellan 30 och 62 procent. 

SPSM (2016) påpekar vikten av att undervisning ska ske på många olika sätt och vid många 

kommunikationstillfällen, för att läraren ska kunna uppfatta hur eleverna tar till sig undervisningen 

och vilken förståelse de tillägnar sig. Carlgren och Marton (2001) lyfter vikten av lärares kunskaper i 

ämnet men även insikt i hur elever lär sig. Det finns elever som har matematiksvårigheter, men det 

finns även elever som får det i samband med undervisning och färdighetsträning (Adler, 2003; 

Engström, 2003; Malmer, 2002). Om symboler i addition och subtraktion införs för tidigt för elever 

kan det att skapa svårigheter för förståelsen (Anghileri, 2006) och möjligheten att se samband mellan 

räknesätt kan försvåras (McIntosh, 2008).  
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Hur matematiksvårigheter kan yttra sig 

Elever i matematiksvårigheter har ofta stor brist i de grundläggande matematiska färdigheterna 

(Lunde, 2011b; Sterner & Lundberg, 2002). Lunde (2011a) framhåller att de använder primitiva 

strategier, har svårigheter med jämförelse av tal, ett svagt utvecklat korttidsminne och svag 

taluppfattning. Många elever i matematiksvårigheter har särskilt svårt med platsvärdet för siffror i tal 

större än 9 (Sterner & Lundberg, 2002).  Vidare kan elever ha svårigheter med riktningen i 

standardalgoritmerna då startpunkten är på olika platser beroende på räknesätt (Lunde, 2011b). Att 

hålla reda på talkolumner när växling eller lån ska ske, rotation av siffror till exempel 6 och 9 och att 

hålla isär tecknen för räkneoperationerna kan vara andra svårigheter. Ett bristande arbetsminne kan 

vara en orsak till matematiksvårigheter, vilket gör att elever har svårt att hålla flera siffror i minnet 

samtidigt som de ska använda dem (Lunde, 2011b; Sterner & Lundberg, 2002). Kännetecknen för 

matematiksvårigheter kan dock förändras om eleven även är i andra svårigheter (Lunde, 2011b). 

Samband mellan subtraktion och addition  

Subtraktionsuppgifter som löses med addition benämns indirekt addition. När elever förstår att 

subtraktion och addition har ett omvänt förhållande ökas möjligheten att lösa matematikuppgifter som 

upplevs svåra (Canobi, 2005). Peltenburg, van den Heuvel-Panhuizen och Robitzsch (2012) menar att 

det är angeläget att elever förstår att addition är det inversa räknesättet till subtraktion då det blir en 

riktningsförändring. De framhåller att det är en viktig förståelse för utveckling av elevers aritmetiska 

kompetens. 

Campbell (2008) har en annan benämning och lyfter skillnaden mellan aritmetisk operation och 

aritmetiskt format. Subtraktionens operation definieras av minuend (c) – subtrahend (b) = differens 

(a). I subtraktionen c - b = a är alla typer av problem där talfakta för c och b finns och svaret för a det 

som efterfrågas en subtraktion. 13 - 6 = __ är skrivet i ett subtraktionsformat och __ + 6 = 13 i ett 

additionsformat. Additionsproblem finns i additionsformat, 7 + 6 = __ respektive i 

subtraktionsformat, __ - 6 = 7. Campbells (2008) studie, då universitetsstudenter jämförde additions- 

och subtraktionsuppgifter presenterade i båda formaten, visade att vuxna föredrar att lösa 

subtraktionsproblem i additionsformat då minuenden är större än tio exempelvis 6 + __ = 13 jämfört 

med i subtraktionsformat 13 - __ = 6. Är däremot minuenden mindre är tio föredrog de vuxna att lösa 

dem i subtraktionsformat, vilket enligt Campbell (2008) beror på att de hämtar talfakta ur 

långtidsminnet. 

Selter, Prediger, Nührenbörger och Hußmann (2011) har tittat på forskning samt genomfört egna 

studier på subtraktionssituationerna minskning respektive skillnad och det omvända förhållandet till 

subtraktion. I sin undersökning fann de en elev som vid beräkning av 83 - 79 använde indirekt 

addition, men när eleven skriftligt skulle förklara antecknades talen som en subtraktion med 

förevändningen att ”det är ju ett subtraktionsproblem”. Eleven visar, enligt författarna, prov på 

normer som finns i matematiska klassrum att man skiljer på additions- och subtraktionsstrategier. 

Selter m. fl. (2011) kom fram till att bestämning av skillnaden och indirekt addition verkar vara 

effektiva metoder fast de sällan används. De lyfter flera långsiktiga skäl att dessa områden och 

metoder bör bli mer framträdande i undervisningen. Subtraktion av negativa tal underlättas genom att 

se subtraktion som skillnad och det omvända förhållandet mellan addition och subtraktion är av 

avgörande betydelse för att förstå och lösa algebraiska ekvationer. 

Campbell (2008) framhåller vikten av att vuxna har tillgång till en mängd olika strategier, exempelvis 

användandet av en additionsstrategi vid subtraktionsproblem, vilket utgör en viktig hörnsten för 

kvalificerad aritmetik. 
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För många elever i behov av särskilt stöd i matematik är subtraktion i talområdet 0-100 mycket svårt 

(Peltenburg m.fl., 2012) och många vuxna och elever har en alltför ensidig bild av subtraktion (Selter 

m. fl., 2011). I sin undersökning ville Peltenburg m.fl. (2012) se hur elever i behov av särskilt stöd 

kunde använda sig av indirekt addition för att lösa subtraktionsuppgifter i talområdet 0-100. De fann 

att eleverna oftast använde strategin ”ta bort”. När uppgifterna var satta i ett sammanhang, inte enbart 

som nakna talfakta, och skillnaden mellan minuenden och subtrahenden var liten exempelvis 61 - 59 

använde eleverna indirekt addition i hög utsträckning. Det var till och med fler elever som löste 

uppgifter rätt med indirekt addition än genom strategin ta bort. Ett vanligt fel var att eleverna i 

exemplet 61 - 59 tänkte varje talsort för sig och ”bytte plats” på siffror för att få en lättare, men då 

felaktig uträkning. I exemplet 61 - 59 innebar det att 1 subtraherades från 9 i stället för 9 från 1. 

Sammanfattningsvis kom Peltenburg m.fl. (2012) fram till att elever i behov av särskilt stöd i 

matematik flexibelt kan använda sig av indirekt addition vid subtraktionsuppgifter och att de gör det 

ganska framgångsrikt, trots att de flesta eleverna inte undervisats i denna metod.  

Lässtrategier i matematikuppgifter 

Behovet av undervisning om lässtrategier för att förbättra läsförståelsen hos elever har fått en nystart i 

och med en nationell satsning 2014 genom projektet En läsande klass (Magnusson, 2014). 

Läsning av matematiska uppgifter, så kallade benämnda uppgifter, vållar ofta problem för många 

elever då uppgifterna är fyllda med matematisk fakta och skiljer sig från andra typer av texter. 

Österholm (2009) undersökte genom en litteraturstudie skolelevers lässtrategier i olika typer av texter 

inom matematik. Resultatet visade att elever ibland inte tar hänsyn till verkliga förhållanden utan kan 

svara att det för en resa behövs 7,3 bussar för att alla ska få plats, ibland även avrundat till 7 bussar. 

En vanlig lässtrategi som förekom hos eleverna var att leta nyckelord i texten, även kallat signalord, 

för att förstå vad som ska göras. Orden mer eller tillsammans ledde tankarna till addition, medan ord 

som färre eller mindre ledde till subtraktion. I en uppgift som ”Per har 8 kr. Per har 2 kr mer än Anna. 

Hur mycket pengar har Anna?” kan denna strategi leda till en felaktig lösning. Österholm (2009) 

menar att eleverna försöker plocka ut det viktiga i texten och översätta den vanliga texten till en 

matematisk text där fokus ligger på texten i sig och inte på betydelsen av texten. Fokus hamnar enligt 

honom på vad som ska göras, inte på texten som helhet och att försöka förstå den situation som texten 

beskriver för att sedan göra det till en matematisk handling. Österholm (2009) lyfter att en alltför tät 

sammankoppling mellan vissa ord och ett räknesätt gör att elevers fokus inte hamnar på textens 

betydelse av den situation som beskrivs.  

Hegarty, Mayer och Monk (1995) som undersökte skillnaden mellan framgångsrika och mindre 

framgångsrika problemlösare ger en liknande bild. De fann att framgångsrika problemlösare har en 

strategi att översätta problemet till en mental modell för att sedan lösa uppgiften. Mindre 

framgångsrika problemlösare använde strategin direkt översättning där eleverna plockade ut tal och 

nyckelord för att bestämma vilket räknesätt de skulle använda. Både Österholm (2009) och Hegarty 

m. fl. (1995) lyfter fram undersökningen av Knifong och Holtan (1977) angående hur läsförståelsen 

påverkar elevers förmåga att lösa benämnda uppgifter. De fann i sin undersökning av 35 sjätteklassare 

att 95 procent kunde läsa texten korrekt, 98 procent kunde beskriva vilken situation problemet 

beskrev, 92 procent kunde svara på vad som efterfrågades i problemet men endast 36 procent kunde 

förklara hur de skulle lösa problemet. Deras slutsats var att det inte var läsförståelsen i sig som 

påverkade elevernas lösning av benämnda uppgifter, utan att det var själva matematiken som skapade 

svårigheter. 
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Teoretiska utgångspunkter 

För att se på våra resultat kommer vi ta hjälp av olika specialpedagogiska perspektiv för att förstå 

elever i matematiksvårigheter samt matematiklärarnas och speciallärarnas förhållningssätt till elevers 

svårigheter. Det sociokulturella perspektivet används för att analysera lärandet.  

Specialpedagogiska perspektiv 

Enligt Ahlberg (2013) förväntas det specialpedagogiska forskningsfältet ge svar på frågor rörande 

lärande och undervisning av elever i behov av särskilt stöd, men även bidra till utveckling gällande 

synen på hur elevers olikheter påverkar pedagogiken. Fokus ligger på människors lärande och 

möjligheter till delaktighet. Forskarens utgångspunkt till elever i svårigheter beror på vilket synsätt 

eller vilket perspektiv elevers svårigheter utgår från. Beroende på perspektiv kan svårigheterna 

placeras hos eleven eller hos omgivningen vilket också påverkar vad forskaren får syn på (Ahlberg, 

2013). Även Nilholm (2005) framhåller att konsekvenserna för forskningsresultaten blir stora 

beroende på vilket specialpedagogiskt perspektiv som intas. 

Med utgångspunkt i Nilholm (2005), som diskuterar kring de grundläggande perspektiven inom 

specialpedagogik, redogörs kortfattat för de olika varianterna nedan. 

  

Det kompensatoriska perspektivet, menar Nilholm (2005), har sina rötter inom den medicinska och 

psykologiska forskningen och ser avvikelser som ett problem som tillskrivs individen där 

neurologiska och psykologiska orsaker ligger bakom svårigheterna. Här blir avvikelsen från det 

normala centralt, med undervisning i smågrupper skilda från ”normen” där den specialpedagogiska 

kunskapen ska kompensera individens avvikelse. Emanuelsson, Persson och Rosenkvist (2001) 

använder sig av begreppet kategoriskt perspektiv och menar att specialpedagogikens tradition ryms 

häri. Elever har matematiksvårigheter och kan kategoriseras utifrån hemförhållanden eller begåvning 

och diagnostisering är en vanlig metod för att identifiera bristerna och kunna ge särskiljande 

lösningar. Ahlberg (2013) använder beteckningen individperspektiv där det blir tydligt att eleven är 

innehavare av problemet. Hon konstaterar att diagnostisering och utredning av elever under senare år 

har ökat markant. 

 

Ur kritiken mot denna traditionella syn på svårigheter framkom det kritiska perspektivet där framför 

allt elevernas rätt att tillhöra en normalitet framhålls (Nilholm, 2005). Alla elever ses som olika och 

lär sig på skilda sätt vilket både kan bero på omgivningen eller på medfödda egenskaper. På så vis 

betonas såväl den fysiska som sociala miljön runt elever. Elevens svårigheter söks utanför individen, 

det är i mötet med andra eller med skolsystemet som svårigheterna uppstår. Det är en tillgång att 

elever är olika varför undervisning sker i inkluderande grupper. Det är skolan som misslyckas med att 

skapa en god lärmiljö för elever om svårigheter uppstår. Hjälp till elever i behov av särskilt stöd ges 

genom individualisering av undervisningen. Specialpedagogiken ifrågasätts då den marginaliserar och 

pekar ut elever. Emanuelsson m. fl. (2001) beskriver detta som det relationella perspektivet där fokus 

ligger på vad som sker i samspelet eller interaktionen mellan olika individer. Elever uttrycks vara i 

matematiksvårigheter och det specialpedagogiska arbetet inriktas mot den komplexa skolmiljön och 

att arbeta upp hållbara strategier. Ahlberg (2013) går ett steg längre och benämner det organisations- 

och systemperspektiv där förklaringar till elevens problem söks i skolan som organisation och 

verksamhet. Sjöberg (2006) menar att forskning inom det kategoriska perspektivet måste ifrågasättas 

men även inse att det relationella perspektivet har sina begränsningar. Han efterfrågar ett mer 

tvärvetenskapligt förhållningssätt för att förstå detta problemområde. 
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Nilholm (2005) lyfter ett tredje alternativ, dilemmaperspektivet, då han menar att elevers svårigheter i 

skolan inte kan beskrivas av vare sig det kompensatoriska eller det kritiska perspektivet, utan hamnar 

i svårlösta dilemman när en inkluderande skola ska införas. Nilholm ställer sig kritisk till att en elevs 

svårigheter går över bara för att de tas hand om på rätt sätt, och att det är lösningen på frågan som är 

ett dilemma - en svårlöst sådan. Dilemman kan, enligt Nilholm (2005), ses som motsättningar som 

finns inbyggda i skolsystemet som inte alltid kan lösas men som kräver ställningstaganden. I vardagen 

ligger fokus på att lösa de problem som uppstår i det dagliga skolarbetet och det finns inget entydigt 

svar på hur individers olikheter ska hanteras. Ett specialpedagogiskt förhållningssätt kan vara 

dominerande under en tid varpå ett annat är det under nästa period. Enligt Nilholm (2006) kan ett 

dilemma vara att utbildning både ska bedrivas gemensamt men samtidigt anpassas till varje elevs 

enskilda behov. Ett annat kan vara om elevers olikheter ses som en tillgång eller om vissa egenskaper 

anses bättre än andra. 

Sociokulturellt perspektiv på lärande 

I det sociokulturella perspektivet ses kunskap och lärande som något som skapas i samspelet mellan 

människor och den miljö de befinner sig i (Säljö, 2003). Lärande är inte en individuell aktivitet utan 

en social företeelse där individernas olika historiska och kulturella erfarenheter bidrar (Gibbons, 

2006). Det är i samspelet med andra och omgivningen som lärande sker där språket och interaktionen 

har en central betydelse (Dysthe, 2003; Säljö 2003). Samtalandet blir som en resurs för det 

individuella tänkandet likt en inre dialog (Gibbons, 2006). Säljö (2003) menar att det är 

kommunikationen som ger och utvecklar kunskap eftersom språket är det viktigaste arbetsredskapet. 

Han visar på att lärande är en aktivitet och att kunskapsinhämtning inte kan ske genom passivitet. 

Jakobsson (2012) lyfter även de kulturella artefakter (exempelvis kulramar) vilka människan använder 

som driver tänkandet framåt. Detta är centralt inom det sociokulturella perspektivet och kallas 

mediering vilket kan liknas vid att det mänskliga tänkandet går framåt med hjälp av dem. Genom att 

tillfälligt ta hjälp av material eller personer som en stöttning (scaffolding) kan nya färdigheter eller 

nivåer av förståelse nås (Gibbons, 2006). 

 

Vygotskij var en av de främsta förespråkarna för det sociokulturella perspektivet och framhåller att 

människan föds in i ett socialt samspel. Vygotskij använde sig av uttrycket den närmsta 

utvecklingszonen för att beskriva den utvecklingspotential som uppstår då en elev kan samlära ihop 

med någon annan som kan lite mer, jämfört med vad individen kan lära själv. Den som kan lite mer 

och som tillsammans skapar denna dynamiska process kan vara en annan elev eller en vuxen (Säljö, 

2000). 
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Syfte och frågeställningar 
I denna studie har sex elever i årskurs 5 intervjuats. Dessutom har två matematiklärare och två 

speciallärare i matematikutveckling intervjuats för att besvara syftet.  

 

Syfte 
Syftet är att undersöka hur några elever uppfattar subtraktion samt några matematiklärares upplevelser 

av elevers (miss-)uppfattningar kring subtraktion. Dessutom vill vi undersöka några speciallärares 

uppfattningar och vad de anser saknas i föreställningar gällande subtraktion, vad de kan bero på och 

hur undervisningen kan vidareutvecklas. 

 

Frågeställningar 
Hur uppfattar elever subtraktion? Vilka delar av räknesättet har de förtrogenhet med och vilka 

strategier använder de?  

Hur uppfattar matematiklärare subtraktion och vilka kritiska aspekter anser de förekommer? 

Hur uppfattar speciallärare subtraktion? Vilka erfarenheter har speciallärare kring svårigheter i 

subtraktion och vad anser de att svårigheterna beror på? Hur kan de förebyggas? 

Vilka variationer finns i elevernas, lärarnas och speciallärarnas uppfattningar?   
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Metod 
Inledningsvis presenteras en redogörelse av studiens metodologiska ansats och metod samt studiens 

deltagare och urval. Därefter hur helklassundersökningen och intervjuerna genomfördes samt hur det 

empiriska materialet bearbetats och analyserats. Slutligen presenteras studiens trovärdighet samt de 

forskningsetiska aspekterna. 

Metodologisk ansats  
Då studien syftar till att undersöka några elevers, matematiklärares och speciallärares uppfattningar av 

subtraktion blev valet en kvalitativ forskningsansats. Här kan deras upplevelser av subtraktion och 

därmed deras syn om densamma komma fram (Hartman, 2004). De skilda sätten att uppfatta 

subtraktion är av intresse varför inspiration har hämtats från fenomenografin som forskningsansats, 

där det enligt Dahlgren och Johansson (2015) är centralt att världen uppfattas på olika sätt av 

människor. Fenomenografin beskrivs av Marton och Booth (2000) som en forskningsansats och har 

sitt ursprung i pedagogisk forskning av INOM-gruppen (INlärning och OMvärldsuppfattning) vid 

Göteborgs universitet på 1970-talet med Ference Marton som initiativtagare (Svensson, 1989). 

Fenomenografins fokus ligger på hur den lärande individen erfar det som lärs och vilka kvalitativt 

skilda sätt som finns att erfara ett fenomen, speciellt inom pedagogiken (Marton & Booth, 2000) och 

kallas även forskning om uppfattningar (Svensson, 1989) då uppfattning är ett centralt begrepp inom 

fenomenografin (Patel & Davidson, 2011).  

Fenomenografer menar att det finns en skillnad i beskrivningsnivå mellan hur något är och hur något 

uppfattas, vilket de benämner första och andra ordningens perspektiv. 

Inom fenomenografin är det andra ordningens perspektiv som är i fokus, där individens sätt att erfara 

och uppleva är centralt (Enoksson, 2014; Larsson, 1986; Marton & Booth, 2000).  

Datainsamlingsmetod 
Inom fenomenografin dominerar halvstrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod (Dahlgren & 

Johansson, 2015; Enoksson, 2014; Svensson, 1989). Det är ämnet i undersökningen som bör 

bestämma metoden. Kvale och Brinkmann (2014) lyfter vikten av att tänka igenom och planera för 

alla undersökningens steg innan intervjuerna sker. Halvstrukturerade forskningsintervjuer kan liknas 

vid vardagliga samtal (Kvale & Brinkmann, 2014) och det var viktigt att våra egna förutfattade 

meningar kring subtraktion lades åt sidan för att möjliggöra förståelse för de intervjuades 

uppfattningar (Bryman, 2011; Szklarski, 2015). Detta gjordes genom att vid intervjuerna skilja på 

rollen som privatperson och intervjuare, vilket Trost (2010) framhåller, där den privata rollen ser ett 

samtal som något som båda parter bidrar aktivt i. I rollen som intervjuare, vilket var aktuellt i denna 

studie med sex elever, två matematiklärare samt två speciallärare i matematik, gjordes ansatser att 

förstå de intervjuades tankebanor genom att försöka förstå vad som låg bakom uttalandena. För att än 

bättre kunna lägga egna förutbestämda uppfattningar åt sidan togs inte elevers och lärares 

beskrivningar av ord för givet, utan följdfrågor ställdes för att klara ut eventuella tvetydigheter (Trost, 

2010). 
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Studiens deltagare 

Urval matematiklärare och speciallärare 

Inför genomförandet av studien informerades skolledningen på två skolor i mellansverige om syftet 

med uppsatsen via ett missivbrev (Bilaga 1). En av skolorna är belägen i ett villaområde med ca 590 

elever (F-9) där majoriteten har svenska som modersmål. Den andra skolan har ca 340 elever med 35 

olika modersmål (F-6) och är belägen i ett område med flerfamiljshus. Efter att ha fått 

skolledningarnas godkännande om att genomföra delar av studien i de två skolorna togs personlig 

kontakt med matematiklärare och speciallärare i matematik som även de fick ta del av missivbrevet. 

Då tillgången på utbildade speciallärare i matematik är begränsad togs kontakt med av oss kända 

speciallärare. Det kan liknas vid ett bekvämlighetsurval, vilket Bryman (2011) beskriver som ett urval 

av personer som finns tillgängliga för forskaren, som finns nära till hands. Matematiklärarna i årskurs 

5 på de båda skolorna fick alla en förfrågan om att delta i intervjun och fick själva komma överens om 

vem som skulle intervjuas. På den ena skolan fanns bortfall varför endast en matematiklärare blev 

aktuell. Av de två matematiklärarna har en utbildning för årskurs 4-9, med 23 års erfarenhet, och den 

andra en utbildning för årskurs 4-6 med några månaders erfarenhet. Den ena specialläraren i 

matematik har behörighet i matematik F-5 och har arbetat ett år som speciallärare. Den andra har 

matematikbehörighet 1-7 med 3 års erfarenhet som speciallärare i matematik. 

Urval elever 

För att komma i kontakt med elever att intervjua skickades ett missivbrev till vårdnadshavare till 

elever i årskurs 5 med information om och premisser för studien (Bilaga 2). Utifrån de positiva svar 

som erhölls från elever och deras vårdnadshavare ombads matematiklärarna att gruppera eleverna, så 

gott det gick, i tre grupper utifrån deras bedömning av elevernas matematikkunskaper. Utifrån denna 

gruppering, enbart känd av lärarna, erhölls förslag på 3 elever (en ur respektive grupp) från vardera 

skolan att intervjua samt förslag på ersättare vid eventuell frånvaro. Detta kan liknas vid ett 

bekvämlighetsurval, men även ett strategiskt urval som underlättar för att försöka komma åt 

kvalitativt olika uppfattningar (Enoksson, 2014; Trost 2010). Då det är variationerna mellan elevers 

sätt att uppfatta subtraktion som är centralt i studien och inom fenomenografin var det av intresse att 

få tag i elever med så olika uppfattningar som möjligt (Dahlgren & Johansson, 2015; Marton & 

Booth, 2000).   

Genomförande 

Helklassundersökning - förberedelse inför intervjuer 

För att underbygga de stundande elevintervjuerna genomfördes helklassundersökningar i 5 klasser i 

årskurs 5 med olika subtraktionsuppgifter under en ordinarie matematiklektion. Syftet var att få en 

uppfattning inom vilka områden i subtraktion som eleverna visar förtrogenhet med respektive vilka 

som behöver utvecklas. Syftet var också att hitta intressanta områden att undersöka på ett djupare plan 

då det knappast är intressant att fråga om något som alla svarar liknande på (Bryman, 2011). Vid 

sammansättning av subtraktionsuppgifterna gjordes egna uppgifter, men inspiration hämtades även 

från litteratur (Björklund & Dalsmyr, 2014; Malmer, 1990; Olsson & Forsbäck 2009, 2010a, 2010b, 

2011). För att få en så heltäckande undersökning som möjligt konstruerades uppgifterna först enligt en 

färgkodning för att se att vi fått med olika typer av subtraktionssituationer (ta bort, jämförelse och del-

helhet), att uppgifterna hade olika riktningar (subtraktionsuppgifter i såväl additions- som 

subtraktionsformat), med olika begrepp (förknippade med subtraktion respektive addition), samma 
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uppgifter i en kontext respektive utan kontext samt att uppgifterna fanns inom lägre och högre 

talområden. Bland uppgifterna fanns både flervalsuppgifter och uppgifter där eleverna skulle redovisa 

tillvägagångssätt och svar.  

Pilotundersökning 

För att få en uppfattning om uppgifternas lämplighet och tidsåtgång gjordes en pilotundersökning av 

tre elever i årskurs 6, vilket framhålls av Bryman (2011) som ett sätt att se till att undersökningen som 

helhet blir bra. Efter några smärre justeringar fastställdes uppgifterna för helklassundersökningen 

(Bilaga 3). En rättningsmall med flera tänkbara lösningar gjordes i ordning i förväg för att underlätta 

analysarbetet och ge en samsyn av de 94 elevarbetena. Mallen gav en tydlig sammanställning av hur 

många som löst respektive uppgift, vilka metoder som använts samt vilka felsvar som förekom. 

Intervjuer  

Intervjuguider 

Elevintervjuguiden (Bilaga 4) med tillhörande elevarbetsblad (Bilaga 5 och 6) skapades utifrån 

studiens syfte, vilket bland annat var att undersöka hur några elever uppfattar subtraktion, genom att 

ta del av deras resonemang och strategier vid lösning av uppgifter. 

Vid fastställandet av elevintervjuguiden med öppna frågor, sorterade kring olika teman, användes 

resultatet från helklassundersökningen så att uppgiftstyper som vållat svårigheter fanns med i en eller 

annan form.  Beroende på hur dialogen med eleverna utformade sig kunde intervjun komma att ta 

olika riktningar och på så vis upplevas flexibel och följsam (Bryman, 2011; Dahlgren & Johansson, 

2015). För att få en bra start på intervjuerna lades tid på att hitta inledande frågor för att bygga 

förtroende mellan intervjuare och respondenter, vilket är avgörande för resten av intervjun (Larsson, 

1986; Trost, 2010). Då elever skulle intervjuas lades vikt vid att konstruera korta frågor anpassade 

efter deras ålder vilket Kvale och Brinkmann (2014) anser värdefullt.  

 

För att säkerställa att intervjuguiden hade önskad utformning och innehåll genomfördes pilotintervjuer 

med två elever, 13 år, vilket Bryman (2011) framhåller som lämpligt. Några smärre justeringar 

gjordes, främst genom att minska antalet frågor och ändra ordningen på vissa följdfrågor. 

 

Efter noga övervägande valdes att endast ha papper, penna och suddgummi som materiel tillgängligt 

för eleverna vid intervjutillfällena då inga beräkningar skulle göras och det därmed inte fanns behov 

av konkret, laborativt materiel. För att kunna ha fokus på samtalets innehåll, och slippa föra 

anteckningar under tiden, valdes att använda ljudupptagare vilket enligt Trost (2010) kan ha både 

positiva som negativa konsekvenser. 

För att säkerställa likvärdigheten vid intervjutillfällena fanns Doverborg och Pramling Samuelssons 

(2012) rekommendationer i åtanke. 

● Platsen är viktig, undvik störningsmoment och avbrott. 

● Skapa ett gott klimat. Vad ska samtalet handla om och varför? 

● Respektera eleven och dess känslor. 

● Ge eleven tid. 

● Var tydlig när inriktning byts. 

● Var intresserad, uppmuntra och ställ aktiva frågor för att få eleven att utveckla sina 

tankegångar. 
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● Ställ intresserade frågor: Hur menar du? Berätta mera? Hur tänkte du då? Nu förstod jag inte. 

Berätta det igen. Hur vet du det? Hur kan det komma sig? Varför då? Hur? Var? När? Genom 

att upprepa det sista eleven sagt kan den ibland prata mer. 

 

Lärarintervjuguiden (Bilaga 7) skapades först efter analysen av elevintervjuerna för att ha möjlighet 

att kunna lyfta intressanta synpunkter och uppfattningar som framkommit under dessa. Då inspiration 

hämtats från fenomenografin, där skillnader i uppfattningar är intressant, fanns vissa gemensamma 

frågor i både elev- och lärarintervjuguiderna för att lättare kunna besvara detta. Utöver de 

gemensamma lärarfrågorna var en fråga endast avsedd för matematiklärarna och två endast för 

speciallärarna i matematik. Därutöver fanns samma begreppsunderlag (Bilaga 6) som även ingick vid 

elevintervjuerna.  

Genomförande av intervjuer 

Uppdelningen av intervjuerna gjordes genom en fördelning så att var och en intervjuade tre elever, en 

matematiklärare och en speciallärare. Samtliga elevintervjuer genomfördes i respektive skola, i ett 

mindre rum i anslutning till klassrummet som ofta används för grupp- eller enskilda arbetspass med 

eller utan lärare. De genomfördes i ca 30 minuter under lektionstid varför intervjuerna lätt kunde 

anses vara en undervisningssituation. Enligt Trost (2010) är det viktigt att platsen kan skapa trygghet 

och ostördhet. Alla lärarintervjuer utom en genomfördes även de i ett mindre rum i skolans lokaler 

efter att elevernas skoldag var slut och tog 25-30 minuter. Lapp sattes upp på dörren om att samtal 

pågick. Ett speciallärarsamtal som varade i 45 minuter genomfördes på förslag från personen i dennes 

hem, vilket enligt Trost (2010) är vanligt att så sker. Vid intervjutillfället fanns speciallärarens barn 

också hemma, men inte i samma rum. Vid samtliga intervjuer användes mobiltelefon eller fickminne 

som ljudupptagare. 

Analys och bearbetning av insamlat material 
Samtliga intervjuer transkriberades av den person som genomfört intervjun. För att underlätta det 

fortsatta analysarbetet och öka samsynen bestämdes regler för hur transkriberingen skulle utföras, att 

pauser, hummanden och exempelvis skratt skulle tas med i sin helhet. Det är svårt att få med tonfall i 

utskriften, men det går att komma åt genom lyssning av ljudfilen (Trost, 2010). Transkriberingen 

skedde inte direkt efter intervjuerna, men i nära anslutning till dem. Sex elevintervjuer om ca 30 

minuters längd och därtill fyra lärarintervjuer, två matematiklärare och två speciallärare i matematik, 

om 25-45 minuter gav totalt runt 300 minuters empiriskt material vilket efter transkribering 

resulterade i 40 sidor. I samband med transkriberingen blev det empiriska materialet bekant och redan 

här startade analysarbetet. 

Till stöd i det fenomenografiska analysarbetet har inspiration hämtats från Dahlgren och Johanssons 

(2015) analysmodell i sju steg där skillnader och likheter jämförs och kategoriseras i flera steg för att 

utmynna i uttömmande kategorier som benämns utfallsrum. 

För att underlätta analysarbetet användes studiens syfte och frågeställningar som utgångspunkt för de 

olika aspekter som skulle analyseras. 

Analys av elevintervjuer 

I det praktiska arbetet lästes först det transkriberade materialet igenom ett flertal gånger och blev 

bekant varpå de för studien mest betydelsefulla uttalandena markerades. Utifrån dessa jämfördes de 

olika passagerna i likheter och olikheter och besattes med namn varefter nya jämförelser ägde rum till 

dess en mättnad uppnåtts. För att öka valideringen användes förhandlad samstämmighet (Dahlgren & 

Johansson, 2015) varför bearbetningen och analysen av de sex elevintervjuerna först skedde 
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individuellt för att sedan ske tillsammans med ett gemensamt utfallsrum som resultat. Vid den 

gemensamma jämförelsen i likheter och olikheter fanns alla passager skrivna på lappar för att 

praktiskt underlätta grupperingsarbetet. De slutliga utfallsrummen efter analysen av elevintervjuerna 

blev under aspekterna uppfattningar 5 stycken, under förtrogenhet 5 stycken samt under strategier 6 

stycken.  

 

Analys av matematiklärar- och speciallärarintervjuer 

Även här togs avstamp i studiens syfte och frågeställningar innan analysfasen genomfördes efter 

inspiration av Dahlgren och Johanssons (2015) analysmodell. Innan det praktiska arbetet kom igång 

fördes en diskussion om matematiklärar- och speciallärarintervjuerna skulle analyseras var för sig 

eller ihop och beslut togs om att analysera alla fyra intervjuerna gemensamt. De slutliga 

utfallsrummen efter analysen av matematiklärar- och speciallärarintervjuerna blev under aspekterna 

uppfattningar 2 stycken, under kritiska aspekter 5 stycken, under orsaker 3 stycken, under förebygga 

3 stycken samt under strategier 2 stycken.  

Trovärdighet 
För att en studie ska anses trovärdig brukar dess kvalitet mätas med hjälp av begreppen validitet och 

reliabilitet (Alvehus, 2013). Validitet handlar om att mäta det som faktiskt är tänkt att mätas i studien, 

så mätningarna leder till svar på forskningsfrågorna. Reliabilitet innebär att mätning av empiri ska 

vara varaktig och inte påverkas av olika omständigheter utan kunna upprepas (Alvehus, 2013; Trost, 

2010). Båda uttrycker att validitet och reliabilitet avser att mäta något och hör hemma i kvantitativa 

studier och Trost (2010) menar att det istället bör talas om trovärdighet i kvalitativa studier. Inom 

kvalitativ forskning, menar Alvehus (2013), är det uppenbart att tankeprocesser vid intervjutillfällen 

inte kan bli lika och därför inte kan mätas. Bryman (2011) går längre och framhåller att validitet inte 

har någon betydelse i kvalitativ forskning. 

Då vår studie bygger på kvalitativa intervjuer väljer vi att använda begreppet trovärdighet. Ett område 

som påverkar trovärdigheten, enligt Trost (2010) är vilken typ av intervjufrågor som ställs. Kvale och 

Brinkmann (2014) uttrycker att det vid transkribering av intervjuer kan uppstå olikheter beroende på 

hur den som skriver tolkar pauser, dålig inspelningskvalitet och så vidare. Även innebörden av den 

intervjuades svar kan variera beroende på var den skrivande sätter ut punkter och kommatecken. 

För att få så hög trovärdighet som möjligt om uppfattningar av subtraktion valdes tio respondenter. Då 

vår studie är begränsad i omfång kan resultatet inte användas för generalisering vilket är vanligt i 

kvalitativa studier eftersom de handlar om djup och inte om bredd (Bryman, 2011).   

Forskningsetiska aspekter 
Enligt god forskningssed (Vetenskapsrådet, 2011) ska valet av metod för studien i möjligaste mån 

göras så att så få skadliga konsekvenser uppkommer för de inblandade. Det gäller att hitta en balans 

mellan forskarnas och de beforskades olika intressen. Forskningen är intresserad av ny kunskap, vilket 

kan vara samhällsutvecklande, men den får aldrig gå före att skydda den intervjuade för risker eller 

skador som kan leda till obehag eller negativa konsekvenser. De intervjuade har rätt till integritet och 

möjlighet att kunna hålla huvudet högt även efter att intervjuerna genomförts (Trost, 2010). 

För att följa god forskningsetik gäller det att behandla studiens deltagare så att de i möjligaste mån 

skyddas från negativa värderingar (Vetenskapsrådet, 2011). Vid helklassundersökningen i denna 

studie gjordes valet att elevernas arbeten numrerades av undervisande matematiklärare så att våra 

eventuella förkunskaper om eleverna kunde läggas åt sidan vid analysen av arbetena. Inga 
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anteckningar gjordes i elevernas arbeten, utan i ett separat dokument, för att ha friheten att kunna 

använda elevarbetena vid intervjuerna. Detta var i enlighet med syftet av studien, att fokusera på 

elevernas uppfattningar av subtraktion, inte primärt att se vad enskilda eleverna gjort bra eller mindre 

bra. All information från de 94 elevarbetena sammanfördes i en gemensam rättningsmall. Vid analys 

av den valdes att fokusera på hur många elever som behärskar ett moment och visar kunskap i stället 

för att fokusera på hur många som gjorde fel då detta kan anses nedvärderande. 

Ahlberg (2009) framhåller vikten av att hålla de etiska frågeställningarna vid liv under hela 

forskningsprocessen. Ett etiskt val som gjordes i denna studie var att låta matematiklärarna stå för 

grupperingen av elever i tre olika grupper utifrån deras bild av elevernas kunskapsnivå, och att inte ta 

del av vilken elev som ingick i vilken grupp innan intervjuerna. På så vis minskades risken att 

förutfattade meningar, positiva som negativa, förekom innan intervjun. Eleverna har inte informerats 

om att gruppering skett utan endast fått veta att de blivit utvalda att delta i studien. 

Ett annat exempel är att frågorna i lärarfrågeguiden formulerades ganska allmänt när det gällde frågor 

om brister och missuppfattningar inom subtraktion. Frågan om hur speciallärarkompetensen kan bidra 

till utveckling och lärande är ytterligare ett exempel. Det var ett medvetet etiskt val att inte på förhand 

rikta var eller av vad eventuella brister och svårigheter förekommer eller uppstår. 

Ett tredje exempel är att inga namn på deltagande personer, skolor eller kommuner finns angivna. I 

resultatdelen valdes att inte specificera vilken elev, matematiklärare eller speciallärare som gjort 

respektive uttalande då detta inte är intressant och det kan vara utlämnande då studien inte har så 

många respondenter. 

  

Alla elever som lärare, har informerats om att de deltar i ett forskningsprojekt, att deras deltagande är 

frivilligt och kan avbrytas. Samtliga respondenter har gett sitt samtycke till att delta i studien, för 

eleverna även i skriftlig form från deras föräldrar via ett missivbrev. Alla ljudupptagningar och 

transkriptioner används endast till denna studie som de är avsedda för (Vetenskapsrådet, 2011).  
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Resultat 
Under denna rubrik redovisas resultaten av intervjuerna. Först redovisas elevresultaten och sedan 

resultaten från matematiklärar- och speciallärarintervjuerna. 

Resultat - elever 
Resultaten är indelade efter de tre aspekterna Uppfattningar, Förtrogenhet samt Strategier. Under 

varje aspekt finns de olika utfallsrummen.  

Uppfattningar 

Mindre 

Samtliga sex elever uppfattar att subtraktion, och begrepp inom subtraktion, kan liknas vid att allting 

blir mindre. Uppfattningen framkommer flera gånger varför mindre framstår som ett övergripande ord 

av vad subtraktion är. 

  

För det blir ju alltid mindre i subtraktion, det blir inte liksom ett högre tal 

Om någon är yngre än någon så är ju den mindre och, alltså, ja men, liksom färre och mindre alltså, ja 

fast det är ju ålder  

Ta bort/Ge bort 

Alla elever uttrycker en säkerhet kring att subtraktion innebär att en aktiv handling sker, att det görs 

något. Denna handling är ofta kopplad till att något försvinner, att något ges eller tas bort. 

  

Jag skulle förklara…att subtraktion är när man tar bort  

Jag skulle…visa typ skriva ner…och typ visa hur man gör att man tar bort…för att minus menar att man 

tar bort 

Jag tänker att hon har något från början och så gav hon bort då får ju hon mindre…och sen så gav hon 

bort, asså jag tänkte att hon gav bort och då får hon mindre pengar  

När du köper någonting så kostar det pengar och då drar du bort från det du har  

En elev uppfattar subtraktion även som en jämförelse, en skillnad, där inte den aktiva handlingen är 

central. Här är det inget som försvinner utan tal jämförs med varandra och det är förhållandet mellan 

talen som bestämmer skillnadens storlek. 

 

Kalle hoppar 3 m i längdhopp. Stina hoppar…1 m kortare. Hur långt hoppar Stina?  

Riktning på tallinjen 

Flera elever uppfattar att subtraktion är som att förflytta sig nedåt längs tallinjen så att talen blir 

mindre, antingen kring en fysisk tallinje eller en tänkt mental tallinje. 

Två elever framhåller att riktningen skiljer sig åt beroende på vilket räknesätt det är och att 

subtraktion alltid är en riktning nedåt på tallinjen. Subtraktion kan inte innebära en riktning uppåt på 

tallinjen, att talen ökar i storlek, för då handlar det om addition.  
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Där tar man ju bort, räknar man ju neråt och om man tar plus då är det ju typ tvärtom så då räknar man 

plus, alltså uppåt  

(Förklaring av hur en av dessa elever skulle räkna 93-29) Jag skulle ta bort, jag skulle ha tagit bort. Jag 

går nedåt med tjugonio steg, eller man kan gå uppåt också…vänta…94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 

102 vänta… (räknar på fingrarna) 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 

48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59…60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 

neeeej jag gjorde fel (Vad är det som är fel?) Jag försöker att räkna uppåt men man kan ju inte göra det. 

Vad dum jag är, det är ju på addition man kan göra det, räkna uppåt, inte på subtraktion!  

  

En elev uppfattar att subtraktion går hand i hand med addition och att subtraktionsuppgifter kan lösas 

genom addition och att riktningen då kan vända. 

  

Alltså typ addition lite, att man liksom bara egentligen vänder på det att man tar bort istället för att 

lägga till  

Samband med andra räknesätt 

Några elever uppfattar att subtraktion har samband med andra räknesätt. Den vanligaste uppfattningen 

är att addition och subtraktion hör ihop, men även samband med division förekommer. En elev sätter 

ord på att den ser subtraktionens samband med både addition och division. 

  

Här skulle jag ha tagit subtraktion men jag skulle även kunnat använda addition  

Alltså typ addition lite, att man liksom bara egentligen vänder på det att man tar bort istället för att 

lägga till och sen också divisionen för…alltså man kan egentligen ta, man kan använda subtraktionen 

lite  

  

Tre elever funderar en stund innan de svarar att de inte uppfattar att subtraktion kan kopplas ihop med 

något annat räknesätt. 

  

Kanske…jag vet faktiskt inte. Jag tycker inte typ det passar ihop med något   

Lätt/Svårt 

De lägre talen framhålls av samtliga elever som något de uppfattar som lätt inom subtraktion vad 

gäller beräkningar. Hur de ser på vad som är lägre tal skiljer sig däremot. Några anser att det är tal 

under tio. 

 

Tal under 10…Jag vet inte, för när jag var liten tränade jag hela tiden på dom och nu sitter dom fast typ  

Andra elever framhåller att de lägre talen är jämna tal, de utan ental där endast hela tiotal ska 

beräknas. Här är inte värdet på talen så viktiga, att de befinner sig i ett visst talområde, utan det som 

gör beräkning lätt är att talen bara består av en talsort. 

 Vad som är lätt är typ 100-50  

 Ja, det är väl subtraktion med…tiotal, så här hela tal  

En tredje uppfattning av vad som är de lätta lägre talen är tal under hundra. Här är det talområdet som 

styr vad som anses lätt. 

Lätta tal, typ…som det här då lite lätta tal typ 93-29  
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Vad eleverna uppfattar som är svårt inom subtraktion skiljer sig mer åt. En uppfattning som 

framkommer är att det är svårt när talen inte är jämna, bara av en talsort, utan består av flera olika 

talsorter. Även här relaterar eleverna till beräkningssituationer. 

Svårt, ja, kanske typ såna, okej typ såna här (skriver1839-197) höga tal och krångliga siffror  

Svårt…kanske…man ska ta så här riktigt stora tal…typ över…tusental och sådana där saker som är lite 

högre än så. Om det inte vore jämna, så här tusental, då går det ju, då är det rätt så enkelt att räkna ut  

  

Tidsaspekten, att vissa subtraktionsuppgifter tar tid att räkna ut, märks hos två elever. Om en uppgift 

tar tid att räkna ut likställs det med att den är svår. Även här är det själva beräkningen som står i 

fokus. 

De längre talen tycker jag är svårare, alltså de tar bara så lång tid att räkna ut, men det går, det går ju 

nästan lika bra men tar bara så lång tid…det är svårare och jobbigare… för det tar jättelång tid  

 

En elev beskriver att språket i uppgifterna ibland ställer till det och gör att det blir svårt med 

subtraktion. 

Ibland kan jag inte förstå frågorna. Då tycker jag det är svårt. (Är det när det är lästal?) Ja 

En elev utmärker sig när det gäller att berätta vad som är lätt respektive svårt med subtraktion. Eleven 

nämner efter lite betänketid ut något som den tycker är lätt. Vid frågan om vad som är svårt är eleven 

snabb i sin replik och säger med eftertryck: 

Allt! 

 

Förtrogenhet 

Ta bort/Ge bort 

Det som framkommer flera gånger hos samtliga elever under intervjuerna är deras visade säkerhet av 

subtraktion som en aktiv handling, att något tas bort eller ges bort. De kommer snabbt på flera 

exempel på subtraktionsuppgifter som alla innehåller subtraktion som minskning. 

 

Jag har 5 lådor sen slår vi sönder 3, så har vi 2 kvar  

Man kommer till affären med en 20-lapp, sedan ska man köpa en grej för 10 kr…då får man ju tillbaka 

10 kr när man köpt den vad det nu var man köpte  

(Skriver en uppgift) Sara har 108 kr hon jer 80 till Kajsa hur monga kr har Sara kvar?  

 

En elev visar även förtrogenhet av subtraktion som en jämförande situation. Efter att först ge exempel 

på en uppgift innehållande minskning kommer eleven på en annan typ av uppgift där skillnaden ska 

beräknas. 
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Kalle hoppar 3 m i längdhopp. Stina hoppar…1 m kortare. Hur långt hoppar Stina? 

Samband med addition 

Att addition kan användas vid uträkning av subtraktionsuppgifter, att det finns ett samband mellan 

addition och subtraktion, visar två av eleverna att de använder sig av. 

  

Här skulle jag ha tagit subtraktion men jag skulle även kunnat använda addition  

(Läser högt för sig själv, men det läses bara  till”Hon gav några till Simon”, inte hela uppgiften) Det är 

subtraktion! (Går den att räkna ut med något annat räknesätt?) Mmm, plus, 27 + någonting ska bli 74  

 

Det finns också elever som inte visar förtrogenhet för sambandet mellan addition och subtraktion. 

Minus hör ihop med…nää   

Begrepp 

Användning och uppfattning om olika begrepp inom subtraktion varierar bland eleverna. Vissa 

begrepp kopplas mer till det aktiva handlandet i subtraktion och andra är mer formella begrepp. Valet 

av begrepp skiljer sig från tre till elva i antal. En elev visar förtrogenhet av de centrala subtraktions- 

och additionsbegreppen utan att fundera.  

 

En term minus en term blir en differens och om det skulle vara addition så är det term plus term som 

blir summa  

Andra elever visar inte samma säkerhet utan kopplar de formella begreppen tillhörande andra 

räknesätt till subtraktion. 

  

Det är nånting vi har i klassen som det står multiplikation, division, addition och subtraktion, men jag 

tror att antingen är det produkt, kvot, term eller täljare. Jag blev jätteosäker, men jag tror det är täljare. 

Men jag är osäker…eller nej vänta (Ringar in nämnare)   

Det är två differenser… eller?...så blir det en summa  

Regler för kompensation som beräkningsstrategi 

Vid intervjutillfällena är det ingen av eleverna som aktivt använder sig av kompensation av de båda 

talen, minuend och subtrahend, som beräkningsstrategi. Några elever har aldrig hört talas om 

strategin, medan andra gjort det. En elev berättar att den någon gång hört en lärare förklara strategin 

och kan sätta ord på varför strategin fungerar. 

 

Om man ändrar ett tal så måste man ändra det andra lika mycket för att få enklare. (Vet du varför man 

måste göra det?) För att annars så blir det inte samma, så här, då blir det inte samma tal så…svaret blir 

inte detsamma  

  

En annan elev visar inte denna kunskap. Vid påståendet från intervjuaren om att det går att räkna ut 

uppgiften 93 – 29 genom att tänka 94 – 30 svarar eleven: 

  

Hur ska man tänka så, det går ju inte. Det står ju 93-29…Jaha, det är ett nytt tal!  
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Sammanblandning av minuend och subtrahend 

Ett moment som flera av eleverna inte visar förtrogenhet för är vilket tal som är minuend och vilket 

tal som är subtrahend vilket kan ställa till problem på sikt. Eleverna själva uttrycker inte detta som en 

svårighet, men det synliggörs vid förklaring av hur de löser vissa matematikuppgifter. 

  

Då tar jag bara 11 - 49  

Strategier 

Leta signalord 

Vid intervjufråga 4, de benämnda uppgifterna, framkommer elevernas strategier olika mycket. Några 

tänker tyst i huvudet och sätter inte ord på hur de löser uppgifterna utan svarar endast med vilket 

räknesätt de skulle använda. Andra elever läser uppgifterna högt och resonerar med sig själva vilket 

gör att deras strategier blir mer synliga. En elevs strategi vid lösning av uppgifterna är tydlig då 

eleven hittar ord som gör att den vet att den ska använda sig av räknesättet subtraktion för att lösa 

uppgiften. Följande förklaringar är till uppgifterna e samt j (Bilaga 5):  

 

(Läser högt för sig själv, men det läses bara  till”Hon gav några till Simon”, inte hela uppgiften) Det är 

subtraktion!  

(Läser högt ”Sara hade några mynt. Hon gav”) Jag sätter ut ett minus (Du kan se direkt att det är minus? 

Då blev jag nyfiken, hur kan du se direkt?) Att hon gav bort  

Algoritmer 

En strategi som några elever använder då de ska räkna ut uppgiften 93 - 29 är en subtraktionsalgoritm, 

eller en uppställning som eleverna själva kallar det. De använder sig inte av papper och penna utan 

berättar muntligt hur de skulle lösa uppgiften 93 - 29 skrivet på ett papper. 

  

Jag tar bort 3, nej, jag tar bort 9 från 3, vilket inte går. Då stryker jag 9:an och får en till där, då har jag 

13 och då går det för då tar du bort 3 och så får du 6 över från 10 då har du 3 kvar, 4 kvar och då får du 

94 kvar där. Och så 2 minus 8 eftersom jag tog bort den där förut så får du…vänta, så får du 6 kvar så 

har du 60…64  

Talsortsvis 

Ett annat sätt, att räkna varje talsort för sig, även kallad skriftlig huvudräkning, framkommer som en 

strategi vid beräkning av uppgifter. Även här ser de talen skrivna på ett papper och berättar muntligt 

hur de går tillväga. 

  

(Eleven berättar om sin strategi för att beräkna 93 – 29) Jag tar tiotalen först, alltså 20-90, det är ju 70 

och sen så 3-9 det är ju 6 och då blir ju det 76  

 

En elev hittar på en egen uppgift, 1839 – 197 och skriver den på ett papper. Det blir mycket att hålla 

reda på i huvudet och den talsortsvisa metoden används från vänster till höger utan hänsyn till den 

position siffrorna har. 

 

1000-100 är ju 900, då tar man 8-9 det går inte vänta… nää, jag vet inte…Ja men det blir 1…då 8-9 om 

man byter plats på dom 1 och sen 3-7 byter till 7-3 är 4 vaaaa och sen är det 9 kvar och det går inte för 

det blir 9000. Det kan jag inte  
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En-i-taget 

Vid den muntliga uppgiften 93 – 29 framkommer en mängd olika strategier hos eleverna. En av 

eleverna använder sig av att räkna ett steg i taget på en tänkt tallinje med fingrarna som stöd.  

 

Jag skulle ta bort, jag skulle ha tagit bort. Jag går nedåt med tjugonio steg, eller man kan gå uppåt 

också… vänta…94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 vänta…(räknar på fingrarna) 30, 31, 32, 33, 34, 

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59…60, 61, 

62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 neeeej jag gjorde fel (Vad är det som är fel?) Jag 

försöker att räkna uppåt men man kan ju inte göra det. Vad dum jag är, det är ju på addition man kan 

göra det, räkna uppåt, inte på subtraktion!  

Indirekt addition 

Två elever använder sig av kunskapen att addition och subtraktion hör ihop och att även addition kan 

användas vid uträkning av subtraktionsuppgifter. Följande förklaring är till uppgiften a (Bilaga 5): 

 

27+ någonting som ska bli 65  

Kompensation   

Det finns två typer av strategier vid kompensationsberäkningar. Den ena strategin är att subtrahenden 

ändras, den andra termen i en subtraktionsuppgift, för att göra talen mer ”användarvänliga” 

exempelvis genom att se till att subtrahenden enbart består av ett tiotal och inte både tiotal och ental. 

Vid uppgiften 93 – 29 görs uppgiften om till 93 – 30, men ska sedan också kompenseras för den första 

ändringen. En elev visar på försök av denna strategi där svårigheten ligger i att kompensationen görs 

åt rätt håll.  

 

Jag skulle plussa så att det blev 30 istället och 30 - 90…blir 60…60… och sen 60 - 3 = 57 - 1…ja…56  

Den andra typen av kompensationsberäkningar är när både minuenden och subtrahenden ändras lika 

mycket så att samma skillnad finns kvar mellan talen. Även här görs kompensationen för att få 

subtrahenden mer användarvänlig. Vid uppgiften 93 – 29 görs uppgiften om till 94 – 30. Två elever 

visar denna strategi och en av dem kan beskriva en regel varför strategin fungerar. 

För att det avrundas lite mer, så du får 64 ändå för att 30-90 är 60 och då slipper du hålla på med den 

där 9:an och sådant och då så blir det mera att du avrundar det lite uppåt så det blir samma tal 

ändå…(Varför funkar det att göra på det där sättet?) För att…det blir samma svar ändå  

Det blir ju samma summa, bara att du får jämna tal … då blir det lättare och tänka i huvudet för 94-30, 

då skulle jag bara ta bort 3 från 9 och då är ju det 6, då blir det 64 för det är bara 0:a efter, det blir ändå 

samma svar…Om man ändrar ett tal så måste man ändra det andra lika mycket  

 

Sammanfattning - elevintervjuer 

Elevernas uppfattningar om subtraktion handlar till största delen om minskning både som aktiv 

handling och i form av en riktning nedåt på tallinjen. Svårigheter uttrycks främst i samband med 

beräkningar över tiotals- och hundratalsövergångar. Samtliga elever visar förtrogenhet med 

subtraktion som minskning och ett fåtal elever visar förståelse för sambandet mellan subtraktion och 

addition. Vidare framkommer varierande beräkningsstrategier, från primitiva till gångbara. 
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Resultat - matematiklärare och speciallärare  

Resultaten är indelade efter de fem aspekterna Uppfattningar, Kritiska aspekter, Orsaker, Förebygga 

samt Strategier. Under varje aspekt finns de olika utfallsrummen.  

Med lärare i resultatdelen avses både matematiklärare och speciallärare. (I parentesen bakom citaten 

står ”M” för matematiklärare och ”S” för speciallärare.) 

Uppfattningar 

Vad är subtraktion? (Lärarnas personliga uppfattningar)   

När matematiklärare och speciallärare ska definiera vad subtraktion är för dem framkommer att 

samtliga anser det handla om skillnad eller förändring…          

 

(Vad är subtraktion för dig?) Skillnad mellan saker…man ser på ett förhållande, i förhållande till 

någonting annat och där i skillnaden…så blir det en subtraktion.  (M) 

 

Subtraktion för mig är att se skillnad på tal, eller skillnad mellan tal rättare sagt. (S) 

 

...men endast speciallärarna nämner att det även handlar om minskning. 

 

Subtraktion är också som man ofta säger ger bort eller tar bort  (S)  

Vad är subtraktion? (Lärares uppfattning om elevers uppfattningar)   

Den vanligaste uppfattningen hos lärarna är att elever uppfattar subtraktion som att någonting ska tas 

bort.  

 

(Subtraktion för dig är skillnad, tror du att eleverna har en liknande bild?) Nej, jag tror inte de har 

kommit dit riktigt utan då är det mer konkret, äpplen päron som tas bort   (M) 

Det jag har sett hittills är mycket att ta bort.  (M) 

 

De yngre ser det ofta som att man tar bort någonting.  (S)  

Endast en speciallärare uppfattar förståelsen hos elever som att det blir mindre. 

Jag tror att de uppfattar som jag sa först, det blir mindre…det blir alltid mindre än vad man hade från 

början (S) 

Kritiska aspekter 

Lärarna belyser flera variationer till varför elever har svårt för att förstå subtraktion. Det handlar om 

förändring till en abstrakthet från något som elever behärskar att göra konkret, samt svårigheter i att 

förstå siffrors värde beroende på placering. Se och förstå sambandet mellan subtraktion och addition 

är något annat som lärarna lyfter att elever har särskilt svårt för. 

  



26 
 

Från konkret till abstrakt 

Matematiklärarna upplever att det är förflyttningen från det konkreta materialet till de mer abstrakta 

siffrorna och räkningen som kan vara det svåra för elever att förstå. Det kan vara en orsak till att vissa 

elever får svårigheter. 

  

Subtraktionen kan för vissa elever uppfattas abstrakt, framför allt det här med när man ska låna något 

och flytta över, det där blir väldigt svårt för många att förstå…själva algoritmen är ju för många väldigt 

otydliga  (M) 

Svårigheten blir när steget går från det klara…med, äpplen och päron och man tar bort, det blir synligt, 

till att siffrorna ska stå för en abstrakthet, då tror jag vissa totalt faller  (M)  

Taluppfattning 

Lärarna framhåller förståelse av positionssystemet som viktigt för att förstå subtraktion. Saknas den 

blir tiotals- och hundratalsräkning svårt, även räkning med decimaltal. En av speciallärarna menar att 

själva subtraktionstecknet kan skapa svårigheter för vissa elever då de fokuserar mer på tecknet än på 

att talen ligger nära varandra på tallinjen. 

 

Har de ingen förståelse för positionssystemet, framför allt kanske när man kommer till delarna: 

tiondelar, hundradelar - det blir ett sammelsurium av siffror på rad - då blir subtraktion väldigt svårt.  

(M) 

Det här med hundratalsräkning, tiotalsräkning o s v ja det funkar jättebra för de som förstår positioner 

och så men det virrar bort de svaga. Det är min erfarenhet  (M) 

101 – 98…de tittar inte på vad står det nu för siffror utan de stirrar sig blint på minus och så ser de att 

det är stora tal som de tycker och sen så blir det kaos och så stoppar de där och så tänker de inte vidare, 

men oj, vad är det för, men det är ju jättelätta siffror egentligen  (S)  

Tiotalsövergångar 

Lärarna uttrycker att tiotalsövergångar ställer till svårigheter för elever.  

 

Vissa har också problem att gå över hundratal, tusental, tiotal, tiondelar. Alla de här övergångarna kan 

ställa till bekymmer (M) 

(Är det någon del i subtraktion som du upplever att elever har särskilt svårt för?) Mmm, när det är 9:or i 

slutet (S)  

Samband mellan subtraktion och addition 

När det gäller sambandet mellan addition och subtraktion anser en matematiklärare att det är något 

som elever verkar ha svårt för. En av speciallärarna betonar att det är särskilt svårt för yngre elever.  

Speciallärarna uttrycker betydelsen av att ha förmågan att se sambandet för att kunna göra en 

subtraktionsuppgift till addition, bland annat för att kunna kontrollera att de har gjort rätt. 

  

(Vilka brister och missuppfattningar inom subtraktion har du stött på?) Se samband mellan addition och 

subtraktion.  (M) 

De har jättesvårt för och liksom kunna räkna och ens förstå sambandet och sen när man då tänker sig att 

man… vänder på det, och kan göra som en additionsuppgift av en subtraktionsuppgift och vänder på 

siffrorna, tycker de är jättesvårt att se sambandet  (S) 
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För de yngre kan det vara svårt att se sambandet mellan subtraktion och addition, att de två hänger ihop 

och att man kan gå bakvägen för att få reda på saker  (S) 

Språk och begrepp 

Matematiklärarna anser att det måste arbetas mer med matematikbegrepp då elever ofta söker efter 

särskilda ord för att kunna lösa uppgifter, men att det då kan bli fel och att eleverna inte ska kodläsa 

som de gör vid annan läsning. En speciallärare uttrycker nödvändigheten av att elever lär sig 

signalord. 

 

Hur uttrycker vi subtraktion? En del läser ju bara ut av ordet, tagit bort eller de har signalord som de 

känner sig trygga med, men när vi ber dem då att beräkna någon slags skillnad, då stöper de helt. Då 

förstår man inte att man ska ha en subtraktion. Men då är det ju orden som är, alltså hur vi uttrycker och 

vad det står för, som en del inte riktigt kan tolka  (M) 

Vi måste identifiera begreppsmissuppfattningar, är där vi kanske borde utmana språket och att förklara 

att det inte går att kodläsa som jag kallar det för…De tolkar ta bort, eller mycket mindre än, eller ja du 

vet de där orden som eleverna förstår att ”ja men då är det minus jag ska räkna” men de har inte förstått 

själva uppgiften, utan de letar efter ett ord och så kör de på  (M) 

  
Du har ju signalord…skillnaden är ett signalord. Som lärare måste man vara tydlig så att eleverna vet 

vilka, vilket mattebegrepp man jobbar med att dom kan och ges möjligheten att lära sig signalorden (S) 

 

Orsaker 

Olika orsaker framkommer som kan ligga till grund för att elever uppvisar svårigheter i subtraktion. 

Lärarna anser att det beror på elevernas bristande taluppfattning och användandet av hur ord och 

begrepp används, medan speciallärarna menar att elevers svårigheter även beror på bristande 

undervisning.  

Taluppfattning 

En speciallärare upplever att elever som inte har en inre bild av tallinjen kan vara en bakomliggande 

faktor till svårigheter med taluppfattning. Matematiklärarna menar att det är siffrors värde, beroende 

på placering och ordning, som är problemet. 

 

Jag tror inte taluppfattningen sitter, jag tror inte att de förstår ental, tiotal vad det verkligen står för. 

Vårat tiobassystem tror jag inte sitter helt, att det finns en hemlighet som elever känner att de inte har 

klarat koden på (M) 

 

När de inte kan talraden fram och tillbaka då är självklart subtraktion svårt  (M) 

 

De har ju inte en mental bild av tallinjen   (S) 

  

Språk och begrepp 

Lärarna nämner hur användandet och förståelsen av ord och begrepp kan vara en bidragande orsak till 

elevers svårigheter. En speciallärare uttrycker att det ibland fokuseras mer på användande av rätt 

begrepp än på förståelse av detsamma. 

  

Men då är det ju orden, som är, alltså hur vi uttrycker och vad det står för som en del inte riktigt kan 

tolka och det kan ju också vara en sak att tänka på ibland   (M) 
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Men de har inte förstått själva uppgiften utan de letar efter ett ord och så kör de på   (M) 

 

Då blir det en språklektion fast det är matematik vi faktiskt ska jobba med. Och då kan jag tycka att det 

blir en balansgång mellan liksom att lära sig matematikorden och jobba med matematiken  (S) 

Bristande undervisning 

En matematiklärare uppger att den ibland får kalla in speciallärare som får börja arbeta med elevers 

grundläggande kunskaper. 

Speciallärarna upplever att matematiklärare inte undervisar om samband mellan räknesätt i tillräckligt 

stor utsträckning, utan det fokuseras mer på procedurer. Även tiden nämns som en kritisk aspekt, då 

alla elever inte ges möjlighet att befästa sina kunskaper. De menar vidare att undervisningen är för 

teoretisk istället för att arbeta praktiskt och prata matematik.   

  

Så har jag kanske inte alltid kunnat backa så långt som jag skulle önskat så ibland har jag fått kalla in 

speciallärarhjälp som får ta det från grunden helt enkelt  (M) 

 

Man kanske inte jobbar så mycket med att man visar sambanden mellan räknesätten ...och kanske inte 

det här med skillnad heller   (S) 

 

De inte får lära sig sambandet mellan addition och subtraktion att de två hör ihop   (S)  

 

Man har för bråttom...man tar sig inte tiden  (S) 

 

Man pratar alldeles för lite matte. Man sitter för mycket och jobbar teoretiskt. Man törs inte lämna 

böckerna utan man jobbar mycket otroligt mycket med böcker istället för praktiskt   (S) 

 

Det är proceduren…hakar upp sig på görandet   (S) 

  

Förebygga 

Som förebyggande åtgärder för att motverka elevers svårigheter inom subtraktion lyfts tre områden 

fram av lärarna.  

Taluppfattning 

Lärarna anser att taluppfattningen och positionssystemet är något som det ska läggas tid på, medan 

speciallärarna förtydligar behovet av att ha en inre mental tallinje att hänga upp taluppfattningen på.  

  

Det jag lär mig av det här är att när jag får min fyra så ska jag inte ha bråttom…stanna kvar på 

taluppfattning och verkligen jobba med det   (M) 

 

De grupperna som har haft en gedigen tydlighet i positionssystemet  då funkar det   (M) 

 

Jobba mycket med den här tallinjen…vi har en inbyggd tallinje...och den ser olika ut  (S) 

 

Taluppfattningen, att man liksom lägger ner tid på den ...även i de större, högre skolåren att man jobbar 

med tallinjen på olika håll, inte bara liksom vi kanske jobbar väldigt bra upp till 20, men sen så tänker 

vi att då kan de den   (S) 
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Språk och begrepp 

Matematiklärarna anser att grunden till det matematiska språket måste läggas i de tidiga skolåren så 

att eleverna sedermera kan känna trygghet i språket när det blir mer abstrakt. 

En speciallärare uppger att kontinuerligt arbete måste ske för att elever ska få förståelse för begrepp. 

  

Jobba lite mer på lågstadiet, och det är ju där jag tror att vi måste identifiera begreppsmissuppfattningar 

och det är där vi kanske borde utmana språket och att förklara att det inte går att kodläsa som jag kallar 

det för (M) 

 

Jobba med eleverna för att få in begreppet att de vet vad det handlar om  (S) 

Kollegiala samtal 

Lärarna lyfter att samtal med kollegor är värdefullt både för att få hjälp, och för att kunna bidra med 

förslag till åtgärder. En speciallärare uttrycker tvivel för att de givna förslagen följs. 

  

Men det är ju så att så fort man är osäker faller man tillbaka på…det man fick lära sig själv i skolan och 

det är ju där man måste använda sina kollegor och sin utbildning för att kunna ta ett steg därifrån  (M) 

Det kan man ju sen bidra med sen bland kollegorna   (S) 

 

Jag vet inte om läraren gjorde det sen...det är ju inte alltid säkert...att de följer råden,   (S) 

  

Strategier 

Det framkommer flera variationer på strategier för att underlätta för elever gällande innebörd och 

förståelse av subtraktion. Lärarna lyfter vikten av praktiskt arbete och att tala matematik för att nå 

elevers förståelse.  

Konkret – Praktiskt 

Lärarna framhåller behovet av konkret och elevnära arbete som strategier. En matematiklärare lyfter 

att den abstrakta matematiken ska föregås av konkret. Speciallärarna uppger att de i det konkreta 

arbetet med elever skulle använda många sinnen för att ge möjlighet till ökad förståelse. 

  

Väldigt, väldigt elevnära, vad är det just nu som är intressant i gruppen, är det go-go-gubbar eller är det 

kulor? och sen skulle vi nog diskutera kring ta emot, addition, och ge bort och så skulle jag be eleverna 

att själva sätta ord på ”Vad är det vi gör?”…kanske inte säga subtraktion eller minus eller nånting i 

början utan att de får själva upptäcka att det kan minska, det kan öka. Man kan göra på olika sätt och 

konkret…och sen då gå över på symbolspråket  (M) 

Egentligen borde du då ta det där talet och klippa en remsa…så tar du samma remsa och lägger på 

tallinjen – ”titta, det är lika långt emellan”…och det gör att subtraktion blir lite enklare att förstå tror jag 

faktiskt  (S) 

Då skulle jag göra så att en påse och gömma…10 saker där…jag håller upp 3 saker här, kan jag veta 

vad det är kvar i påsen? Alltså laborera och hoppa på tallinjen och så där fram och tillbaka, använda så 

många sinnen som möjligt! Uppleva, kanske käka upp lite kakor  (S) 

(Hur arbetar du vidare med de här bristerna?) Praktiskt, jag använder hela kroppen. Utematte (S) 
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Samtala 

Lärarna anser att samtal har effekt för lärande, både för att veta var elever befinner sig och för att få 

dem att själva sätta ord på hur de tänker. Samtalen kan ske både enskilt och i grupp samt på olika 

plan.  

  

Jag skulle nog jobba med kluringar i det läget och kanske med läsförståelsen kring ”Hur tänker vi här? 

Kan vi se det som någonting som ökar, medans det där kanske minskar. Vilket räknesätt har vi här? Kan 

vi vända på det?” så att de själva får dra kopplingen  (M) 

Vi tar hjälp av varandra och att det är kul att höra hur andra tänker (M) 

Se sambanden där man är och att man jobbar med öppna uppgifter…vardagsnära så att det inte 

bara…blir det här procedurräknande…”Jag skulle lika gärna kunna räkna addition här” ”Men hur tänker 

du då?” ”För jag tycker det är lättare” ”Jättebra, men du då?” ”Nej, jag, jag tycker minus är så bra, 

subtraktion, så jag kör det” Ja, det kanske går att lösa det på att man liksom hör på de olika förslagen. 

Samtal, prata matematik  (S) 

 

 

Sammanfattning – matematiklärar- och speciallärarintervjuer 

Lärarnas uppfattningar om subtraktion likställs med att en förändring sker, en skillnad. Det som 

framhålls som kritiska aspekter inom subtraktion är övergången från konkret till abstrakt, förståelse 

för sambandet mellan subtraktion och addition samt hur begrepp förstås och används för att lösa 

subtraktionsuppgifter. Som bakomliggande orsaker till svårigheter nämns främst svag taluppfattning 

och bristande undervisning. I det förebyggande arbetet framhåller lärarna samtal där elever även får 

arbeta praktiskt och sätta ord på sin kunskap. Vidare framhålls behovet av kollegiala samtal för 

vidareutveckling av undervisningen. 
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Diskussion 
Inledningsvis diskuteras de metodologiska valen som gjorts i studien. Därefter diskuteras studiens 

resultat i förhållande till bakgrund, tidigare forskning och de teoretiska utgångspunkter som valts för 

studien. Slutligen ges förslag på vidare forskning. 

Metoddiskussion 

I föreliggande studie genomfördes en kvalitativ intervjustudie med totalt tio respondenter. Utifrån 

studiens syfte, att undersöka hur elever, matematiklärare och speciallärare i matematik uppfattar 

subtraktion, valdes att göra kvalitativa intervjuer där intervjuaren ska förstå hur respondenten tänker 

och resonerar (Trost, 2010). Eftersom forskningsfrågan i denna studie kan formuleras med ordet hur 

är kvalitativa intervjuer lämpliga, hade den däremot formulerats hur mycket, kunde kvantitativa 

metoder bättre förklarat frågan (Kvale & Brinkmann, 2014; Trost, 2010). 

  

Inom fenomenologin beskrivs människors upplevelser av ett fenomen och essensen, kärnan av detta 

fenomen, tas fram (Larsson 1986; Szklarski, 2015). Nu var det inte en samsyn av elevernas, 

matematiklärarnas och speciallärarnas uppfattning av subtraktion som var av intresse i studien, utan 

variationen av densamma varför valet av fenomenografi som forskningsansats kändes väl motiverad. 

  

För att komma åt respondenternas uppfattningar om subtraktion valdes intervjuer som metod. Om 

fokusgruppsintervju använts kring temat subtraktion skulle eleverna kunnat diskutera ämnet, reagera 

på varandras uttalanden och skapa en bild av fenomenet subtraktion. Skulle fokusgruppsintervjuer 

varit lämpliga för eleverna i denna studie? Enligt Bryman (2011) innebär de större chans till mer 

realistiska tankar och åsikter från respondenterna jämfört med vanliga intervjuer, eftersom eleverna 

skulle argumentera och ifrågasätta varandra. Risken fanns att varje elevs sätt att erfara subtraktion inte 

skulle komma fram genom fokusgruppsintervjuer varför enskilda intervjuer istället valdes. 

  

Valet av studiens respondenter gjordes genom ett bekvämlighetsval, vilket innebar att de fanns i 

intervjuarnas närhet som enligt Trost (2010) och Bryman (2011) är en vanlig metod. 

Bekvämlighetsurvalet underlättade arbetet då det bland annat var tidsbesparande. Då intresse fanns att 

undersöka variationer av uppfattningar om subtraktion ombads matematiklärarna att gruppera 

eleverna utifrån deras egna bedömning av elevernas matematikkunskaper. Då urvalet av elever var 

begränsat till de elever, och deras vårdnadshavare, som tackat ja till att delta i studien kan det ha 

påverkat grupperingen av elever. Eleverna i respektive grupperingar kanske inte var representativa, 

vilket kan ha påverkat att det inte blev ett strategiskt urval vilket eftersöks i fenomenografiska studier 

(Enoksson, 2014). Bryman (2011) nämner detta som ett bortfall, en felkälla som kan uppstå då 

individer väljs ut. 

Beträffande urvalet av matematiklärare på skolorna gjordes det genom att de själva fick komma 

överens om vem som skulle delta. Fördelar var att det förhoppningsvis blev någon som ställde sig 

positiv till deltagande samt att påverkan från oss minimerades. Å andra sidan kunde påverkan om 

eventuella önskemål beträffande matematiklärarnas yrkeserfarenhet inte heller göras, vilket vid ett 

annat utfall skulle kunna ge ett annat resultat. 

Även antalet respondenter till denna studie kan diskuteras. Då studiens syfte var att undersöka olika 

uppfattningar av subtraktion, och valet föll på den fenomenografiska forskningsansatsen där 

variationer av uppfattningar är centralt, var det viktigt att kunna jämföra flera uppfattningar med 
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varandra. I valet att enbart intervjua elever, och då få fram variationer av hur de ser på subtraktion mot 

att även intervjua matematiklärare och speciallärare och på så vis möjliggöra fler aspekter av 

uppfattningar om subtraktion, föll valet på det senare. Antalet matematiklärare och speciallärare i 

matematik blev få. I efterhand har vi funderat på om trovärdigheten skulle ha ökat om vi hade gjort 

fler intervjuer för att få mer uttömmande uppfattningar, vilket kan likställas med teoretisk mättnad 

(Bryman, 2011). Då studien var begränsad i tid och det enligt Trost (2010) är viktigare att göra färre, 

men väl utförda intervjuer, föll valet på sex elever, två matematiklärare och två speciallärare i 

matematik. Om studien varit större hade det varit lämpligt att utöka framför allt antalet lärar- och 

speciallärarintervjuer. Beslut om urvalets storlek är en kompromiss av olika faktorer där tidsfaktorn 

ofta påverkar (Bryman, 2011; Trost, 2010). Större urval hade möjligtvis ökat studiens trovärdighet. 

Om vi intervjuat samma personer vid ett annat tillfälle, eller några andra personer, skulle vi troligtvis 

inte fått samma svar på frågorna (Alvehus, 2013).  

  

Vid intervjutillfällena användes en förutbestämd intervjuguide, men det gavs ändå plats till följdfrågor 

och öppna frågor som kändes motiverade för stunden. Genom att undvika frågor innehållande 

påståenden och att använda följdfrågor har vår trovärdighet ökats. Vid frågor till eleverna om valt 

räknesätt till vissa benämnda uppgifter (Bilaga 5) gjordes bedömningen att det räckte med att eleverna 

svarade vilket räknesätt de skulle använda. I efterhand har en osäkerhetsfaktor framkommit på hur vi 

egentligen kan tolka vissa uttalanden. Om en elev sagt att den tänkt använda subtraktion, och talen 27 

och 33 fanns i uppgiften, kan inte vi avgöra om eleven tänkt 33 - 27 = ___ eller ___ - 27 = 33 vilket 

blir två helt olika tolkningar av samma uppgift. Vi kan vara självkritiska till att vi inte även bad 

eleverna nämna vilka tal beräkningen skulle ske mellan. 

Vid skapandet av lärarintervjuguiden gicks frågorna igenom flera gånger för att se så de svarade upp 

mot såväl studiens syfte som frågeställningar, vilket Kvale och Brinkmann (2014) lyfter som lämpligt, 

och frågeguiden strukturerades för att få frågorna i lämplig logisk ordning (Trost, 2010). 

Korrigeringar gjordes till dess guiden upplevdes väl genomarbetad. 

Vid intervjuerna valdes att använda ljudupptagare då det underlättar att analysarbetet kan göras 

grundligt, vilket Dahlgren och Johansson (2015) håller centralt och att fokus kunde läggas på de svar 

som framkom vid intervjutillfällena (Trost, 2010). En annan fördel var att intervjuerna kunde skrivas 

ut ordagrant. För att öka tillförlitligheten skulle vi båda ha kunnat lyssna av och transkribera samtliga 

intervjuer och sedan analyserat eventuella skillnader i våra utskrifter. En nackdel som ljudupptagare 

kan ha medfört var att respondenterna kände sig obekväma eller besvärade av att samtalet spelades in 

(Trost, 2010), men uppfattningen var att detta i så fall släppte efter en stund och inte påverkade 

intervjuerna nämnvärt.  

 

Vid två av intervjuerna inträffade störningsmoment i form av avbrutna intervjuer. Den ena intervjun 

var en elevintervju som trots anslag på dörren om att samtal pågick blev avbruten av att en lärare kom 

in och började prata med intervjuaren. Antingen var anslaget inte tillräckligt i ögonfallande eller så 

respekterades inte avskildheten. Platsen, ett grupprum i skolan, valdes då det var nära för eleverna och 

ett ställe där de kunde känna trygghet, vilket Trost (2010) framhåller som viktigt. Det andra avbrutna 

samtalet var då en speciallärare valde att genomföra intervjun i sin egen bostad, vilket Trost (2010) 

framhåller som en vanlig plats. Tyvärr blev samtalet avbrutet flera gånger på grund av dörrklockan. 

Detta kan ha påverkat intervjuerna då en tankegång som fanns innan avbrotten kan ha fallit ifrån för 

att sedan inte återkomma. 

  

I studien intervjuades både matematiklärare och speciallärare i matematik. Efter stort 

övervägande, främst utifrån etiska aspekter, valdes att både analysera och presentera 
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resultatet gemensamt då de endast var fyra pedagoger. Om studien haft fler respondenter, 

hade kanske analysen och resultatrapporteringen gjorts i varje yrkeskategori för sig. Då studien är 

liten i omfång får dess resultat beaktas med försiktighet. 

I studiens analysfas valdes att lägga tid på att först analysera det empiriska materialet enskilt och 

sedan tillsammans för att öka valideringen. Dahlgren och Johansson (2015) benämner detta 

förhandlad samstämmighet vilket de lyfter som en framgångsrik metod då en studie har flera forskare. 

Resultatdiskussion 

Elever 

Uppfattningar: Hur uppfattar elever subtraktion? 

Eleverna i studien har många olika uppfattningar om subtraktion där några här kommer att diskuteras. 

En uppfattning där eleverna skiljer sig åt är huruvida en subtraktionsuppgift alltid leder till en riktning 

nedåt längs en tänkt tallinje där två elever gör klara distinktioner att subtraktion alltid sker nedåt och 

addition alltid sker uppåt. De visar prov på normer som enligt Selter m. fl (2011) finns om att det i 

undervisningen skiljs på strategier för de båda räknesätten. Att subtraktionsuppgifter kan lösas genom 

addition som då innebär en riktningsförändring uppåt är angeläget att elever förstår enligt Peltenburg 

m. fl. (2012) vilket en elev i studien visar. 

Språket i matematikuppgifter är en faktor som nämns som försvårande. Svårigheten kan ha flera 

orsaker där olika forskare framhåller att elever i matematiksvårigheter även kan ha dyslexi, så att 

matematiksvårigheterna blir en sekundär svårighet (Malmer, 2002). Alternativt kan eleven ha 

svårigheter i att förstå betydelsen i texten då språket i matematikuppgifter är komprimerat (Österholm, 

2009). Här skulle eleven antagligen komma längre i sin förståelse om den fick lära och diskutera 

textens innebörd med andra kamrater i ett gemensamt lärande (Dysthe, 2003; Gibbons, 2006; Säljö, 

2003). 

En elevs uttalande skiljer sig från de andras då den med eftertryck säger att allt är svårt med 

subtraktion. I den övriga delen av intervjun ger eleven inte sken av att uppvisa några större 

svårigheter. Varför uttrycks då denna synpunkt? Har eleven tidiga negativa erfarenheter av 

subtraktion som sitter kvar? Enligt Frisk (2009) är det mycket vanligt att elever i jämförelse med 

addition tycker subtraktion är svårare. Elevens syn på subtraktion påverkar dennes lärande (Forsmark, 

2009) och det är lika viktigt att arbeta med elevens uppfattningar om matematik som matematik i sig 

innan eleven hamnar i en alltför negativ spiral. Om eleven inte får hjälp skulle dennes bristande tro på 

sig själv kunna leda till känslomässiga blockeringar som sätter stopp för arbeten eleven egentligen 

klarar av, vilket Adler (2003) benämner pseudodyskalkyli. Även om eleven inte verkar ha dessa 

blockeringar, kan den behöva få hjälp att stärka sitt självförtroende i subtraktion. 

Förtrogenhet: Vilka delar har de förtrogenhet med och vilka behöver utvecklas? 

Eleverna i studien visar alla förtrogenhet med den dynamiska sidan av subtraktionsuppgifter där den 

aktiva handlingen, att en minskning sker, är gällande. Endast en elev visar förtrogenhet med statiska 

uppgifter där en jämförelse mellan tal görs. Det skulle kunna bero på att eleverna inte i samma 

utsträckning arbetat med statiska uppgifter och därför inte kopplar dem till subtraktion. Detta stämmer 

överens med det Frisk (2009) framhåller, att dynamiska uppgifter dominerar i svenska 

matematikläromedel och att elever behöver bli förtrogna med olika typer av subtraktionshandlingar. 

Även Selter m. fl. (2011) poängterar att beräkning av skillnader sällan görs och att många elever har 

en ensidig bild av subtraktion. 
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Två elever visar förtrogenhet för sambandet mellan räknesätten addition och subtraktion då de vid 

intervjuerna visar att de kan lösa subtraktionsuppgifter genom att antingen använda subtraktion eller 

addition. Eleverna visar prov på att kunna se subtraktionsuppgifter både i subtraktionsformat som i 

additionsformat som Campbell (2008) lyfter, men skiljer sig i sitt sätt att agera jämfört med de vuxna 

Campbell studerade, då eleverna i första hand väljer subtraktionsformat (74 - __ = 27) framför 

additionsformat (27 + __ = 74). 

Ett annat sätt att benämna denna förtrogenhet är att eleverna kan använda sig av indirekt addition vid 

subtraktionsuppgifter, vilket enligt Canobi (2005) ökar deras chanser att lösa uppgifter de anser svåra. 

Då endast två av sex elever visar att de behärskar indirekt addition stämmer det med Selters m. fl. 

(2011) studie, att metoden sällan används. Då många elever anser att addition är enklare än 

subtraktion skulle användning av indirekt addition kunna vara en bra strategi, speciellt då tal ligger 

nära varandra på tallinjen. Metoden är användbar även för elever i matematiksvårigheter vilket även 

Peltenburg m.fl. (2012) framhåller. 

  

Den visade förtrogenheten för de formella subtraktionsbegreppen, där kraven på rätt användning ökar 

i skolan i takt med elevernas ålder, är inte så stor hos de intervjuade eleverna. En hopblandning av 

vilka begrepp som hör till de olika räknesätten kan tyda på svårigheter inom den språkliga 

kompetensen vilket Malmer (2002) lyfter. Ett annat skäl kan vara att eleverna inte fått tillräcklig 

undervisning om det, så det har en didaktisk orsak (Engström, 2003). Ytterligare en förklaring kan 

vara att begreppen i sig upplevs för abstrakta för eleverna och att de ännu inte har gjort begreppen till 

sina egna och nått upp till skolans högt ställda krav på abstraktion (Malmer, 2002).  

Strategier: Vilka strategier använder de? 

Att ta sig an och lösa benämnda uppgifter vållar ofta svårigheter hos elever då texternas utformning 

inte liknar texter de läser i andra sammanhang (Österholm, 2009). En elev agerade genom att inte läsa 

hela texten utan endast tillräckligt mycket för att göra kopplingen att ordet gav leder till en 

subtraktion. Detta agerande är vanligt enligt Österholm (2009) som menar att det finns en risk i att 

göra alltför stora direkta kopplingar mellan utplockade ord och ett visst räknesätt då fokus inte hamnar 

på förståelse av hela uppgiften. Ibland räcker denna strategi men samma signalord kan leda till ett 

annat räknesätt. Det kan vara just det som eleven vid lösning av uppgift 4j (Sara hade några mynt. 

Hon gav 27 mynt till Simon. Nu har hon 33 mynt kvar. Hur många mynt hade Sara från början?) 

råkar ut för när den slutar läsa efter ordet gav och drar slutsatsen att det rör sig om en 

subtraktionsuppgift. Å andra sidan, behöver det inte vara så då samma elev även säger att uppgiften 

kan lösas med addition, vilket går att göra då det är en additionsuppgift skriven i subtraktionsformat, 

som Campbell (2008) benämner det. 

Användning av indirekt addition som strategi är synlig hos de två elever som också uppfattar och 

visar förtrogenhet för samband mellan subtraktion och addition. Dessa elever torde kunna fortsätta 

utveckla sin artimetiska kompetens (Peltenburg m.fl., 2012) och även inneha grunderna för förståelse 

av ekvationer (Selter m.fl., 2011). 

Ett talområde behöver inte vara så stort för att utgöra svårigheter, utan subtraktionsberäkningar inom 

0–100 är mycket svårt för många elever i behov av särskilt stöd (Peltenburg m.fl., 2012). Svårigheter 

kan synas genom en primitiv strategianvändning (Lunde, 2011a) vilket en elev i vår studie tar till då 

den räknar en-i-taget med fingrarna till hjälp vid beräkning av 93 – 29.  

En vanlig strategi i subtraktion är att använda talsortvisa beräkningar där de ingående talen delas upp 

i exempelvis tiotal och ental för sig vid beräkningen, för att sedan sättas samman (Larsson, 2012). 

Denna strategi används av flera elever i studien med skiftande resultat. En förutsättning då denna 
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strategi ska användas är att beräkning sker mellan talsorter av samma sort.  En elev visar inte det vid 

uppgiften 1839 – 197 utan gör beräkningar av talen från vänster till höger. I uträkningen behandlas 

talen atomiskt, som separata delar och för denna elev som separata siffror. Mitt i beräkningen tillstöter 

en annan svårighet, att minuendens siffror är mindre än subtrahendens, varför eleven byter plats på 

dem för att göra beräkningen lättare. Denna svårighet stämmer väl överens med elever i Peltenburgs 

m. fl. (2012) studie där eleverna kastade om siffrorna för att underlätta beräkningen men som ledde 

till felaktiga lösningar. 

 

Matematiklärare och speciallärare 

När lärare används i resultatdiskussionen avses både matematiklärare och speciallärare. 

Uppfattningar: Hur uppfattar matematiklärare och speciallärare subtraktion? 

Matematiklärares och speciallärares definitioner av subtraktion skiljer sig inte väsentligt. Lärarna är 

enade om att subtraktion handlar om skillnad och förändring, medan speciallärarna även menar att det 

handlar om minskning. Lärarna är enade om att elever oftast uppfattar subtraktion som ta bort, vilket 

även Peltenburg m. fl. (2012) kom fram till i sin undersökning om elever i behov av särskilt stöd.  

Kritiska aspekter: Vilka är de kritiska aspekterna för förståelse av subtraktion 

enligt matematiklärarna och speciallärarna? 

Lärarna anser att elevers svårigheter för subtraktion har olika orsaker. Dels svårigheter med att gå från 

konkret matematik med ”äpplen och päron” till de mer abstrakta siffrorna, vilket Lindqvist (2003) 

menar utvecklas i olika takt hos elever. Enligt Malmer (2002) ställer matematiken i skolan höga krav 

på abstraktionsförmågan hos elever. Dels en bristande taluppfattning som kan orsaka svårigheter i 

deras räknande vid övergångar mellan tiotal och hundratal, vilket stämmer med Lunde (2011b) om att 

elever i matematiksvårigheter ofta saknar grundläggande matematikkunskaper.   

Hur språk och begrepp används i undervisning framhålls som något att ha i åtanke av lärarna vilket 

tyder på att de ser språkets betydelse för lärande som centralt, vilket överensstämmer med synen på 

inlärning ur ett sociokulturellt perspektiv. En speciallärare menar att det istället för att vara en 

matematiklektion riskerar att bli en språklektion och att arbete måste ske i de lägre åren så att 

begreppen sitter. Vidare uttrycks att elever måste lära sig signalorden och koppla dem till ett 

räknesätt. En matematiklärare påpekar tvärtemot att när elever sökläser och kopplar signalorden till ett 

visst räknesätt kan det bli fel då eleven inte förstått själva uppgiften.  Detta får stöd i Österholm 

(2009) som också uttrycker att om elever fokuserar på nyckelord, istället för att se till helheten i 

texten, riskerar de att inte förstå vad uppgiften handlar om.   

Lärarna uppger att brister finns i elevers förståelse för sambandet mellan subtraktion och addition 

både i form av missuppfattningar och kunskap om att det finns. En speciallärare uttrycker att när 

elever inte förstår sambandet kan det medföra svårigheter att kontrollera sina beräkningar genom att 

gå baklänges, ett slags hjälp till självhjälp, som får stöd i McIntosh (2008). Genom att på egen hand 

hitta sätt att kunna korrigera eventuella felräkningar stärks elevens tilltro till sin egen förmåga vilket 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (2016) anser angeläget. 
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Orsaker: Vad anser matematiklärare och speciallärare att svårigheterna beror 

på? 

Båda lärarkategorierna kopplar orsaker till hur språk och begrepp används i undervisningen där 

användandet av “rätt” begrepp kan bli en försvårande omständighet då förståelsen av begreppet kan 

bli lidande. Förståelse av begreppets innebörd bör komma först så det kan kopplas till redan känd 

kunskap hos eleven. Efter det kommer användningen av begreppet när förståelse finns. Å andra sidan 

gäller det att även specialundervisning innehåller språkliga utmaningar (Håkansson & Sundberg, 

2012) vilket abstrakta begrepp är.  

En annan bakomliggande orsak är elevers bristande taluppfattning där en matematiklärare emellanåt 

tillkallar speciallärarhjälp som får ta det “från grunden”. Detta skulle kunna ses som att 

matematikläraren antar ett kompensatoriskt perspektiv på elevens svårigheter där specialläraren ska 

kompensera för elevens brister. Å andra sidan är det ett dilemma att utbildning både ska bedrivas 

gemensamt men samtidigt anpassas till varje elevs enskilda behov (Nilholm, 2006). 

Speciallärarna i vår studie framhåller att en orsak kan vara bristande undervisning, vilket Engström 

(2003) benämner didaktisk orsak. Exempelvis att för lite undervisningstid läggs på befästande av 

kunskaper innan matematiklärare går vidare med undervisningen. Detta är ett bekymmer, men ett 

annat tidsproblem är att den faktiska matematikundervisningen är mycket mindre än vad elever har 

rätt till enligt gällande timplan vilket Sjöberg (2006) visar orsaker till i sin avhandling.  

Dessutom anser speciallärarna att undervisningen är för teoretisk och att matematikböckerna används 

alltför frekvent istället för att arbetet sker praktiskt. För elever i behov av särskilt stöd är det än mer 

viktigt att undervisningen anpassas efter deras förutsättningar, exempelvis med kompenserande 

material, det vill säga att lärarna intar det relationella perspektivet och att det inte är eleverna som ska 

anpassas till undervisningen. 

I mellanstadieåren brukar skillnaderna öka mellan elevers förståelse av matematik då den är mer 

abstrakt (Lindqvist, 2003). Exakt vad svårigheter i matematik beror på är inte helt enkelt att slå fast 

vilket även Butterworth och Yeo, (2010), Engström (2003) och Lunde (2011b) framhåller då 

forskningen om matematiksvårigheter ännu inte är så omfattande enligt Östergren (2013). 

Strategier/förebygga: Hur kan svårigheterna förebyggas? 

Lärarna betonar att undervisningen bör vara elevnära och konkret för att skapa förståelse där 

användning av alla sinnen är en väg enligt speciallärarna. Det stämmer överens med Håkansson och 

Sundberg (2012) som lyfter att varierad undervisning gynnar alla, men är särskilt viktig inom 

specialundervisningen. Med ett sociokulturellt perspektiv på lärande där material används som ett 

tillfälligt stöd, får eleverna möjligheter till ökad kunskapsinhämtning (Gibbons, 2006).  

En del elever kan behöva ytterligare konkretion och enligt skollagen (SFS 2010:800) är skolan 

skyldig att ge elever stödet de behöver. Då krävs kunskap om olika inlärningssvårigheter för att 

undervisningen ska kunna utvecklas (Håkansson & Sundberg, 2012) med rätt anpassningar för varje 

elev inom klassens ram. Dessa kunskaper kan specialläraren bidra med eftersom den innehar 

fördjupad kompetens i hur elever lär och ska fungera som rådgivare och handledare för lärare (SFS 

2011:186), både i förebyggande och stödjande syfte. En av de intervjuade speciallärarna ställer sig 

tvivlande till att lärare följer råd som ges. 

 

I intervjuerna framhålls att samtal är värdefulla både för att veta var elever befinner sig, hur de 

resonerar samt att eleverna själva får sätta ord på sin kunskap. Då elevers matematiska 

resonemangsförmåga är svår att bedöma när de arbetar enskilt bör vi kontinuerligt arbeta med språket 

och kommunikationen då den är vägen till utvecklad kunskap enligt Säljö (2003). För att elevers 

resonemangsförmåga ska bli synlig och kunna bedömas krävs att de sätter ord på sina tankar, vilket 
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möjliggörs i samtal. Lärande är en social företeelse där allas erfarenheter bidrar till utvecklat lärande 

(Gibbons, 2006). Det kan ses som den dynamiska process elever utvecklar tillsammans med någon 

som kan lite mer, uttryckt av Vygotskij som den närmaste utvecklingszonen (Säljö, 2000). För att 

samtalen ska bli givande och innehållsrika kan speciallärare bidra med att välja ut och kritiskt granska 

uppgifter som lämpar sig för samtal, där de matematiska förmågorna kan bli synliga och 

bedömningsbara. Det är angeläget att elever i matematiksvårigheter ses som en tillgång i gruppen 

(Emanuelsson m.fl., 2001; Nilholm, 2005). Här kan specialläraren bidra till att dessa elever 

inkluderas, vilket är en rättighet enligt Svenska Unescorådet (2006), med de anpassningar och stöd 

som behövs.  

I intervjuerna framkommer värdet av kollegiala samtal för att få stöttning om osäkerhet uppstår. 

Genom att kontinuerligt diskutera elever med kollegor och därigenom få en flerdimensionell bild av 

elevers lärande bidrar det till att elever i behov av särskilt stöd blir en angelägenhet för alla (Ahlberg, 

2013; Ahlberg, Klasson & Nordevall, 2002). Här kan specialläraren med sin kompetens bidra till 

synen att elevers olikheter är en tillgång och att svårigheter uppstår då skolan inte kan hantera dessa 

(Nilholm, 2005). Lärande är inte en enskild angelägenhet utan sker tillsammans där var och ens 

erfarenheter bidrar till gemensam utveckling (Gibbons, 2006; Säljö, 2003).  

Vilka variationer finns i samtliga respondenters uppfattningar av 

subtraktion? 

Den mest utmärkande skillnaden som framkommer är att de flesta eleverna endast uppfattar 

subtraktion som ta bort, men de flesta lärarna endast nämner subtraktion som en förändring, skillnad. 

En svårighet som lyfts i samtliga respondentgrupper är subtraktionsberäkningar som medför att 

växling av talsort måste ske, att den exempelvis passerar en hundratalsövergång. Hur detta uttrycks av 

respondenterna varierar. En elev formulerar det att jämna tal är lättare att räkna med, medan lärarna 

påpekar att elevers bristande taluppfattning och förståelse för positionssystemet ligger till grund för 

svårigheterna. 

Även språket framförs som en försvårande omständighet men i elevgruppen uttrycks det som att 

läsuppgifter kan vara svåra att förstå medan lärarna betonar att även arbete med matematikbegrepp 

måste ske för att undvika missuppfattningar på sikt. Matematiklärarna påtalar att svårigheter i 

subtraktion är kopplade till övergången från det konkreta till det abstrakta, vilket inte uttrycks av 

eleverna men ändå blir synligt i denna studie.  

Specialpedagogiskt perspektiv  

I den här studien framkommer en skillnad av matematiklärarnas bild av elevernas uppfattningar om 

subtraktion som minskning, mot deras egen bild att subtraktion är skillnad mellan tal. Även 

speciallärarna anser att elever uppfattar subtraktion som minskning medan de själva ser fler aspekter 

av räknesättet. Vad som förbryllar oss är att ingen av lärarna till synes reagerar på att det är ett 

bekymmer att eleverna inte har en flerdimensionell bild av subtraktion. Här har speciallärare i 

matematik, med sin fördjupade kunskap i både ämnet, specialpedagogik och hur elever lär, en uppgift 

att fylla. Att arbeta specialpedagogiskt handlar inte bara om att arbeta direkt med elever i behov av 

särskilt stöd. Speciallärarens arbete ska även ske med ämneslärare, vilket bland annat kan göras 

genom handledande gruppsamtal för att utveckla det dagliga arbetet och få igång diskussioner om 

vikten av samsyn gällande språk och referensramar. Ahlberg (2013) menar att den här typen av samtal 

bidrar till att få en tydligare bild av elevers olika förmågor att lära. Handledande samtal kan även 

användas förebyggande genom att utgå från kända svårigheter och missuppfattningar i subtraktion för 

att minska risken att de uppstår i undervisningen, vilket gynnar alla elever. Dessa didaktiska samtal, 
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ledda av speciallärare, kan bidra till att lärare blir stärkta av varandra och vågar gå “utanför boxen” 

och pröva nya idéer för att exempelvis öka elevers motivation och attityd till matematik genom att 

utgå från elevers vardag och intressen.  

 

 

I vår studie framkom olika syn på om arbete med sökläsning är en bra eller dålig metod. Frågan är 

intressant och det kan finnas fördelar med båda synsätten utifrån elever i behov av särskilt stöd. Av 

erfarenhet vet vi att sökläsning som metod är enkel att ta till sig för många elever, men att den inte 

alltid fungerar som strategi, vilket elever behöver få kännedom om.  

För att få en strategi som fungerar i alla lägen vore det bättre att inte använda sig av sökläsning, utan 

istället arbeta med förståelse av hela uppgiften innan problemet angrips, det vill säga att göra en 

mental bild av vad som ska göras. Det är så framgångsrika problemlösare gör enligt Hegarty m.fl. 

(1995). Här har vi som speciallärare i matematik en svår uppgift att ta oss an då förståelse av hela 

uppgiften är svårt för många, men framför allt för elever i matematiksvårigheter. Vår erfarenhet är att 

skol- och vardagsmatematiken för många elever är skilda från varandra och att det arbetas en del med 

kopplingen mellan dem i de yngre skolåren. Vi ser ett behov av att detta arbete måste ske 

kontinuerligt, vilket kan underlätta för elever i matematiksvårigheter då matematiken blir mer formell 

längre upp i skolåren. Matematikens olika uttrycksformer, den formella skolmatematiken (med 

abstrakta begrepp och symboler) och den informella (kända) vardagsmatematiken, måste knyta an till 

varandra för att öka möjligheten till elevers förståelse för den abstrakta matematiken. Genom samtal 

där elever själva får sätta ord på matematiken i uppgifter och hur de ska gå tillväga för att lösa dem, 

kan broar byggas till den informella matematiken. För att underlätta detta bör undervisningen oftare 

utgå från exempel ur elevers vardag då vi ställer oss frågande till om uppgifter i läromedlen gör det i 

tillräckligt stor utsträckning.  

Att förstå hela uppgiften är en större utmaning för elever och då blir frågan om denna metod blir för 

abstrakt och att siktet ställs för högt för elever i matematiksvårigheter. Å andra sidan är det viktigt att 

först hitta en fungerande strategi för varje elev innan de möter andra, då alla inte lär på samma sätt. 

Samtidigt ska även dessa elever få rätt ställda förväntningar på sig, och inte behöva mötas av 

förutfattade meningar om att de inte kan. En av speciallärarens uppgifter är att få elever att känna att 

de lyckas och visa att någon annan tror på dem. 

 

 

”Viljan att lyckas ska vara större än rädslan för att misslyckas” (Ahlberg, 2009, s. 221). Dessa ord tar 

vi med oss som ständig påminnelse i vår framtida yrkesroll som speciallärare för att så många elever 

som möjligt ska få känna att de lyckas. 

Förslag till vidare forskning 

Under arbetets gång har frågor växt fram som kan vara intressanta för vidare forskning.  

Det vore intressant med en större studie för att se om vårt resultat kring elevers ensidiga bild av 

subtraktion stämmer. En annan intressant tanke är vad som händer när matematikundervisningen 

börjar med att lyfta subtraktion som skillnad och inte som minskning. Får elever med den 

undervisningen en flerdimensionell bild av subtraktion? Med tanke på Utbildningsdepartementets 

förslag om utökad timplan i matematik för årskurs 4-6  vore det intressant att utvärdera om elever i 

behov av särskilt stöd i matematik minskar på sikt. 
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Bilaga 1 

 

Stockholm 2016-01-25                         Information till pedagoger 

 

Hej! 

Vi heter Lisa Kragmo och Kristin Viman och utbildar oss till speciallärare med inriktning matematik på 

Stockholms universitet. 

Under våren kommer vi att skriva vårt examensarbete med syfte att undersöka hur barn och olika pedagoger 

tänker kring räknesättet subtraktion. 

 

Vår studie kommer att bygga på ett antal intervjuer med elever, matematiklärare och speciallärare i olika skolor. 

Vi kommer att genomföra en kort enskild intervju kring subtraktion, där eleverna får delge sina tankar och 

uppfattningar kring olika matematikuppgifter. Innan intervjuerna äger rum kommer vi att ha skickat ut ett 

missivbrev där vi ber om vårdnadshavarnas tillåtelse att få genomföra intervjun med deras barn. Dessa brev 

önskar vi få er hjälp med att distribuera, och att även ni samlar in svarstalongerna. 

Intervjuerna med pedagoger kommer även att innehålla frågor kring subtraktion och elevers eventuella 

svårigheter med begreppet. Det som framkommer under intervjuerna kommer inte att bedömas eller värderas på 

något vis utan vi är endast intresserade av allas uppfattningar. Intervjuerna kommer att utgöra grunden för vårt 

examensarbete. 

 

Intervjuerna kommer att spelas in och ljudinspelningen kommer att behandlas i enlighet med Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer, vilket innebär att deltagandet i intervjun är helt frivilligt och att det insamlade 

materialet kommer att behandlas konfidentiellt, samt förstöras efter genomfört examensarbete. Inga enskilda 

personer eller skolor kommer att namnges och avrapporteringen sker i former som omöjliggör identifiering av 

enskilda personer. Det är endast vi, Lisa Kragmo och Kristin Viman, som kommer att ta del av intervjuerna. 

Inga elever, matematiklärare, speciallärare eller vårdnadshavare kommer få kännedom om vad som har sagts. 

 

Vår handledare är för uppsatsarbetet är: 

Joacim Ramberg vid Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet, joacim.ramberg@specped.su.se 

 

Din medverkan är mycket värdefull för vårt arbete och vi hoppas att du vill delta i vår studie. 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar 

Lisa Kragmo    Kristin Viman 

lisa.kragmo@kommun.se   kristin.viman@kommun.se 

mailto:joacim.ramberg@specped.su.se
mailto:lisa.kragmo@kommun.se
mailto:kristin.viman@kommun.se
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Stockholm 2016-01-25                     Missivbrev vårdnadshavare 

 

Hej! 

Vi heter Lisa Kragmo och Kristin Viman och utbildar oss till speciallärare med inriktning matematik på 

Stockholms universitet. 

Under våren kommer vi att skriva vårt examensarbete med syfte att undersöka hur barn tänker kring räknesättet 

subtraktion. 

 

Vår studie kommer att bygga på ett antal intervjuer med elever i olika skolor i Sverige. 

Vi kommer att genomföra en kort enskild intervju kring subtraktion, där eleverna får delge sina tankar och 

uppfattningar kring olika matematikuppgifter. Det som framkommer under intervjuerna kommer inte att 

bedömas eller värderas på något vis utan vi är endast intresserade av deras uppfattningar. Intervjuerna kommer 

att utgöra grunden för vårt examensarbete. 

 

Intervjuerna kommer att spelas in och ljudinspelningen kommer att behandlas i enlighet med Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer, vilket innebär att deltagandet i intervjun är helt frivilligt och att det insamlade 

materialet kommer att behandlas konfidentiellt, samt förstöras efter genomfört examensarbete. Inga enskilda 

personer eller skolor kommer att namnges och avrapporteringen sker i former som omöjliggör identifiering av 

enskilda elever. Det är endast vi, Lisa Kragmo och Kristin Viman, som kommer att ta del av intervjuerna, inte 

ens lärarna på skolan eller ni vårdnadshavare kommer få kännedom om vad ert barn har sagt. 

 

Utifrån de godkännanden vi får från er vårdnadshavare, om ert barns deltagande i intervjun, kommer ett urval 

göras. Hans/Hennes medverkan är mycket värdefull för vårt arbete och vi hoppas ni tillåter honom/henne att 

delta i vår studie. 

Tack på förhand! 

 

Vi ber er lämna in nedanstående svarstalong till klassläraren senast fredag 5 februari. 

Vid eventuella frågor, kontakta någon av oss. 

 

Med vänliga hälsningar 

Lisa Kragmo    Kristin Viman 

lisa.kragmo@kommun.se   kristin.viman@kommun.se 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

 

Jag/vi tillåter att mitt/vårt barn deltar i studien. 

Jag/vi tillåter inte att mitt/vårt barn deltar i studien. 

 

_______________________   __________________________ 

Barnets namn     Vårdnadshavares underskrift 

mailto:lisa.kragmo@kommun.se
mailto:kristin.viman@kommun.se
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Elevarbete nr:_________ 

 

Vi, Lisa och Kristin, vill ta reda på hur en del elever i årskurs 5 tänker kring några olika 

uppgifter i matematik och även hur de tycker själva uppgifterna är utformade. Vissa uppgifter 

har flera färdiga svarsalternativ. Du ska endast ringa in ett av dessa för varje uppgift. I 

uppgift 13 räcker det med att du endast skriver svaret på detta papper. Övriga uppgifter vill vi 

att du både visar hur du löser dem och skriver svaren på det rutade pappret. Kom ihåg 

att skriva uppgiftens nummer. 

Detta arbete kommer inte att bedömas av din lärare på något vis, utan det är endast ett 

underlag för vår uppsats. 

 

Stort tack för din hjälp! 

Kristin och Lisa 

 

Uppgifter  

 

1. (Ringa in rätt alternativ) Ida är 2 år yngre än sin storebror Emil. Han är 14 år. Hur många 

år är Ida?  

 

a) 14+2         b) 14-2          c) 14x2      d) 14/2 

 

2. (Ringa in rätt alternativ) Filip har 6 datorspel vilket är 2 färre än vad Hugo har. Hur många 

datorspel har Hugo?  

 

a) 6+2         b) 6-2          c) 6x2          d) 6/2 

 

3. Emils mamma handlade mat för 632 kr. Hon hade med sig 952 kr till affären. Hur mycket 

pengar hade hon sedan kvar? Visa hur du kommer fram till svaret.  

 

4. På 5-kampen fick Ida 603 poäng och Emil 596 poäng. Hur stor var poängskillnaden? Visa 

hur du kommer fram till svaret.  

 

5. (Ringa in rätt alternativ) Moa jämför priserna på två tröjor. Den gula är 30 kr dyrare än den 

gröna. Hur mycket kostar den gröna om den gula kostar 420 kr?  

 

a) 420-30=390    Svar: 390 kr         b) 420+30=450    Svar:450kr     

                    

c) 420/3=140   Svar: 140 kr 

 

6. (Ringa in rätt alternativ) Tillsammans har Lina och hennes syster 470 kr. Hur mycket har 

Lina om hennes syster har 190 kr?  

 

a) 470-190=280    Svar: 280 kr     b) 470+190=660   Svar: 660 kr     

 

      c)   280/2=140   Svar:140 kr 

 



 
 

7. Vilma har 621 kr. Hon köper en tröja för 499 kr. Hur mycket har hon kvar? Visa hur du 

kommer fram till svaret.  

 

8. (Ringa in rätt alternativ) Peter och Emma står i fotbollsklubbens kiosk. Den här söndagen 

säljer de för 1532 kr. Söndagen för 2 veckor sedan fick de ihop 1648 kr. Hur mycket mer 

tjänade de den dagen?  

 

a) 1532/2         b) 1648+1532         c) 1648-1532         d) 1648/2 

 

9. Morfar köper en klänning till Amira och en skjorta till sig själv. Klänningen kostar 263 kr. 

Tillsammans kostar klänningen och skjortan 489 kr. Hur mycket kostar skjortan? Visa hur du 

kommer fram till svaret.  

 

10. I sin godispåse har Oliver 102 bitar. Han ger bort 3 bitar till sin syster Maja. Hur många 

bitar får han själv? Visa hur du kommer fram till svaret.   

 

11. (Vilket tal tror du jag tänker på?) Jag subtraherar först en gång med 6 och sedan en 

gång till. Differensen blir 18. Visa hur du kommer fram till svaret.   

 

12. (Vilket tal tror du jag tänker på?) Jag adderar talet med 9 och sedan med 7 och får 

summan 24. Visa hur du kommer fram till svaret.  

 

 

13. Du får veta att 824-547=277.  

 

a)    Vad är då 277+547? ____________________  

 

b) Vad är då 824-277? _____________________ 

    

 

14. I en buss är det 54 vuxna. Av dem är 36 kvinnor och resten är män. Sex kvinnor och sex 

män kliver av bussen. Hur många är män är kvar på bussen? Visa hur du kommer fram till 

svaret.  

 

 

15. Vilket av alternativen är inte lika med 671-389? 

 

a) 771-489      b) 681-399      c) 669-391       

      

d) 1871-1589          e) 600-318 

 

16. I ett träd satt det fåglar. Plötsligt flög fem av dem iväg, men tre kom tillbaka. Då sitter det 

12 fåglar i trädet. Hur många fåglar satt i det trädet från början? 

 

a) 5          b) 8         c) 9         d) 12         e) 14 

 

 



 
 

17. Anton har 475 hockeybilder. Av dem är 32 stycken trasiga. Hälften av de trasiga 

hockeybilderna är dessutom smutsiga. Antons lillebror har tagit 50 av hans hockeybilder. 

Hur många hela hockeybilder har Anton nu? Visa hur du kommer fram till svaret. 

 

 

18. Visa hur du kommer fram till svaret. 

 

a) 952-632 =  

 

b) 102-3 =  

 

c) 603-596 =  

 

d) 162-40 = 

 

e) 60-29 =  
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Intervjuguide elever     Material: Papper, penna, sudd (tillgängligt på bordet) 

 

Vad roligt att du ville ställa upp på en intervju, det ska bli jättekul att ta del av dina tankar och uppfattningar om 

subtraktion. Det viktigaste för mig är hur du tänker och resonerar om subtraktion, inte om du räknar rätt eller 

fel. Vi spelar in det som sägs, det är för att det blir för mycket att skriva och jag kommer inte komma ihåg allt 

intressant och klokt du säger. Det är bara jag som kommer lyssna på detta, inte ens dina lärare eller föräldrar får 

höra det. Eftersom intervjun är frivillig innebär det att du har rätt att avbryta den om du vill.  

Har du några frågor innan vi börjar? 

 

Inledande frågor 

1. Varför tror du att matematik finns som skolämne? (Varför är matematik bra att kunna?/Vad har du för 

nytta av matematik?) 

2. Vilka räknesätt känner du till?  

Följdfråga: Vad har du för tankar, positiva/negativa, av de olika räknesätten? 

3. Tycker du att subtraktion hör ihop med något/några andra räknesätt? 

Följdfråga: Berätta! (Varför tycker du det?) 

 

4. (Uppgiften finns på separat papper, visa ”en i taget” och be eleven anteckna räknesätt på pappret): 

Instruktion: Du ska få se ett papper med flera matematikuppgifter, men bara en uppgift i taget. Tanken 

är inte att du ska räkna ut uppgifterna utan du ska svara på frågan: Vilka av dessa uppgifter skulle du 

räkna ut med en subtraktion? (Ringa in dem)  

Följdfråga efter ej inringad uppgift: Vad använder du för räknesätt då? 

Följdfråga efter inringad uppgift: Går den att lösa med flera räknesätt? Vilket/Vilka? 

a. Vad var det som gjorde att du valde subtraktion till just dessa uppgifter? (ev välj en/två) 

 

5. Hur skulle du förklara subtraktion för någon som inte vet vad det är?  

Följdfråga: (vid kort svar): Vet/Tycker du något mer som han/hon kan behöva veta?  

Hjälpfråga/förtydligande: Vad är det man kan när man förstår subtraktion? 

Vid fokus på beräkning: Nu har du berättat hur man går tillväga när man räknar subtraktion, men vad 

är subtraktion? 

 

6. Vilka av dessa ord/begrepp tycker du hör ihop med/förknippar du med subtraktion? Ringa in, och 

berätta varför! (Uppgiften finns på ett separat papper)  

 

färre, produkt, tappar, term, dyrare, summa, mindre, kvot, adderar, cm, högre, differens, mer, äldre, 

subtraherar, täljare, lägre, dividerar, skillnad, nämnare, kvar, multiplicerar, resten, yngre, köper 

 

7. Hitta på en egen subtraktionsuppgift. (ej endast tal, utan en händelse) 

Ev hjälp: Använd talen 15, 7, 8 

Följdfråga: Kan du även hitta på en annan typ av subtraktionsuppgift? 

 

8. Hur skulle du räkna ut följande uppgift? 93-29 (Berätta muntligt – om uppgiften behöver antecknas, 

gör det på papper) 

a. Kan du räkna ut den på fler sätt? 

ev b. Hur vet du att du kan göra om uppgiften så? (OM eleven ger ett kompensationstänk som svar) 

c. Jag skulle tänka 94-30 i stället för 93-29. Varför gör jag så, tror du? (Har du fått någon 

undervisning om att du kan tänka så här i stället?) Ser du någon vinst i det? Varför i så fall? 

 

9. Finns det något som du tycker är lätt med subtraktion? (Vad och varför?)  

 

10. Finns det något som du tycker är svårt med subtraktion? (Vad och varför?)  

 

11. Har du kommit på något mer du vill berätta om subtraktion (som vi kanske inte berört)? 

 

12. Om jag kommer på något mer jag vill fråga dig om, är det ok att jag återkommer? 

 

Stort tack för din insats, den har varit till stor hjälp! 
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Vilka av dessa uppgifter skulle du räkna ut med en subtraktion? 

a) Sara hade 65 mynt. Hon gav 27 mynt till Simon. Hur många mynt har 

Sara kvar? 

b) Sara har 63 mynt. Simon har 25 mynt. Hur många fler mynt än Simon 

har Sara? 

c) Sara jämför antalet mynt som finns i två högar. I den ena högen är det 

36 mynt fler än i den andra. Hur många mynt är det i den andra högen 

om det är 83 mynt i den första? 

d) Sara har 33 mynt. Hur många fler mynt ska hon få för att sammanlagt 

ha 71 mynt? 

e) Sara hade 74 mynt. Hon gav några till Simon. Nu har hon 27 mynt 

kvar. Hur många mynt gav hon till Simon? 

f) Sara har 77 mynt. 39 mynt är svenska och resten är norska. Hur många 

norska mynt har Sara? 

g) Simon har 25 mynt. Sara har 38 mynt fler än Simon. Hur många mynt 

har Sara? 

h) Sara hade några mynt. Simon ger henne 27. Nu har hon 71 mynt. Hur 

många mynt hade Sara från början? 

i) Sara behöver 73 mynt. Hon har bara 35 mynt. Hur många mynt fattas? 

j) Sara hade några mynt. Hon gav 27 mynt till Simon. Nu har hon 33 

mynt kvar. Hur många mynt hade Sara från början? 

k) Sara har 72 mynt. Hon har 28 fler än Simon. Hur många mynt har 

Simon? 

l) Om Simon får 39 mynt har han 74 mynt. Hur många mynt har han nu? 
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Vilka av dessa ord/begrepp tycker du hör ihop med/förknippar du med 

subtraktion? 

 

 

färre     produkt  tappar  term  dyrare  

 

 

summa       mindre      kvot  adderar  äldre 

 

 

cm  högre  differens  mer  faktor 

 

 

subtraherar täljare      lägre       dividerar   skillnad 

  

 

nämnare  kvar  multiplicerar   resten  yngre

   

 

fler  billigare        tillsammans      ge bort    köper
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Intervjuguide matematiklärare/speciallärare i matematik 
 

Inledande frågor 
-Varför utbildade du dig till lärare? 

-Utbildning? (Behörighet i matematik för åk…) 

-Antal år som lärare? Antal år som speciallärare? 

 

 

1. Uppfattar du att något/några räknesätt är lättare/svårare för elever att lära? Vilket/Vilka och varför 

då? 

 

2. Vad är subtraktion för dig?  

 

3. Hur tror du att elever uppfattar subtraktion? 

 

4. Är det någon del i subtraktion som du upplever att elever har särskilt lätt för? Vad? Varför? 

 

5. Är det någon del i subtraktion som du upplever att elever har särskilt svårt för? Vad? Varför? 

 

6. Vilka brister och missuppfattningar inom subtraktion har du stött på? 

a) Vad tror du de beror på?  

b) Hur arbetar du vidare med dem?   

c) Hur skulle de kunna förebyggas? 

 

7. (Matematikärare) Hur tydliggör du subtraktionens alla olika delar för eleverna? 

 

8. Finns det några betydelsefulla ord/begrepp inom subtraktion som du anser särskilt viktiga att elever 

har förtrogenhet med?  

a) Anser du att det finns några ord/begrepp som elever har svårare att ta till sig? Vilka? Varför? 

 

9. (Dela ut lappen med begrepp och två olika färgpennor - lärarna fyller i och motiverar sina svar)  

a) Vilka tror du elever skulle välja?  

 

10. Vad anser du om elevers förtrogenhet gällande sambandet mellan addition och subtraktion? 

a) Ev: Hur vidareutvecklar du förståelsen för detta samband för elever?  

 

11. Om du fick introducera subtraktion för elever för första gången, hur skulle du lägga upp 

undervisningen? (t.ex. Hur skulle du förklara vad subtraktion är?)  

a) Vilka kunskaper anser du är nödvändiga att elever har med sig? 

 

12. (Spec.) Vad är din erfarenhet av hur undervisning om subtraktion ser ut? 

a) Saknas något? Vad?   

 

13. (Spec.) Hur kan du med din speciallärarkompetens bidra till utveckling och lärande i subtraktion? 

 

Stort tack för din medverkan, den har varit mycket värdefull! 
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