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Abstract 
Syftet med den här studien har varit att utöka kunskaperna om lärarnas erfarenheter om hur 

subtraktionsundervisningen genomförs, vilka utmaningar lärarna i den här studien har i 

undervisningen samt vilka svårigheter eleverna får inom subtraktion. Studien är genomförd 

med hjälp av intervjuer gjorda med lågstadielärare. Resultatet av den här studien visar på att 

de flesta lärare genomför sin planering enskilt samt utifrån det tillgängliga läromedlet i 

klassrummet och samtliga lärare baserar sin undervisning utifrån läromedelsboken. Samtliga 

lärare har dessutom satt upp mål utifrån kurs- och läroplanen. Det framkommer att lärarna 

anser det vara utmanande att ge eleverna förståelsen för subtraktion, t.ex. gällande 

terminologin, och att det är svårt att veta när färdighetsträningen har lett till automatisering. 

Enligt lärarnas erfarenheter är det tidskrävande att arbeta med konkret material och 

algoritmerna är utmanande på grund av att de kan lösas på flera sätt. Vidare resultat som 

framkommer i studien är att lärarna anser att eleverna får svårigheter med förståelsen inom 

subtraktionen och att räkna algoritmer. Slutsatserna visar på att de medverkande lärarnas 

undervisning är motivstyrd – de utgår från styrdokument. Lärarna tycks sakna kunskaper om 

vikten att se till att motiv och resultatet för undervisningen hör ihop. De utmaningar och 

svårigheter som framkommer genom resultatet tycks bero på en avsaknad av kunskap hos 

lärarna om ämnet och hur subtraktionsundervisning bör bedrivas. 
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1. Inledning 
Under mina VFU-perioder har jag sett att när eleverna räknar subtraktion blandar de ihop det 

med addition. Eleverna räknar ofta addition istället för subtraktion när det kommer till 

subtraktionsalgoritmer. I Bentleys analys av TIMSS-undersökningen (Trends in International 

Mathematics and Science Study) från 2007, kan det även utläsas att flera elever väljer att 

addera istället för att subtrahera vid en beräkningsuppgift (Skolverket, 2008:55).  

 

Bentley (Skolverket, 2008:71) gjorde en djupanalys av TIMSS-undersökningen från 2007, där 

han kunde utläsa att flertalet elever hade problem inom subtraktion. I en TIMSS-undersökning 

från 2011 (2012:94f) går det dessutom att utläsa att 61 % av lärarna inom matematik i årskurs 

4 menar att deras undervisningssätt begränsas på grund av att det finns elever som inte har 

tillräckliga förkunskaper inom matematiken. De elever som börjar årskurs 4 och inte har 

uppnått de kunskapskrav som de ska uppnå i slutet av årskurs 3 får ett kunskapsglapp. Den 

nya kunskapen de ska få i årskurs 4 ligger längre ifrån den senaste kunskapen från årskurs 3, 

för dessa elever, än den gör för de elever som uppfyllde de tidigare kunskapskraven. Det 

innebär att elevernas förkunskaper inte är tillräckliga för att fortsätta sin undervisning utifrån 

årskurs 4:s kunskapskrav. 

 

Resultatet av min tidigare gjorda litteraturstudie (Rosenson, 2016) - om elevers svårigheter 

inom subtraktion och dess orsaker - visade att elever har svårigheter inom subtraktion. Den 

största svårigheten var att låna korrekt vid uppställning samt även att se sambandet mellan 

subtraktion och addition (Nunes, Bryant, Hallett, Bell och Evans, 2009:62; Riccomini, 

2005:234). Eleverna kunde även ha svårigheter när det kom till att skilja på subtrahenden och 

minuenden (term och term idag) (Brown och Burton, 1978:162ff), räkna 

subtraktionsalgoritmer (Lindvall och Ibarra, 1980:52) och även neråträkning (Fuson, 

1984:215ff). Det var svårare att finna en förklaring i hur det kommer sig att dessa svårigheter 

finns men några anledningar till dessa kan vara elevernas minneskapacitet (Barrouillet m.fl., 

2008:235), undervisningsmetoderna (Mundia, 2012:349) och/eller elevernas informella 

tillvägagångssätt när de arbetar med subtraktion (Baroody, 1984:207f). Eftersom det enbart 

finns lite forskning om hur dessa svårigheter uppstår anser jag att det är viktigt att ta reda på 

hur undervisningen inom subtraktion ser ut. Hur genomförs subtraktionsundervisningen? 

Arbetar samtliga lärare på samma sätt? Går det att se skillnader på svårigheterna beroende på 

lärarens undervisningssätt? Det här är grunden till att jag har valt att studera subtraktionens 

undervisningssätt och de utmaningarna som finns inom subtraktion. Studien kommer att utgå 

från lärarnas perspektiv med fokus på deras egna erfarenheter.   
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2. Tidigare forskning 
I det här kapitlet redogörs vad läroplanen, skollagen, skolinspektionen och tidigare forskning 

säger om subtraktion. Det redogörs även kort om undervisning, samt vilka svårigheter som 

finns inom subtraktion och vad orsakerna till dem kan vara. 

2.1. Skolverket 
I läroplanen för matematik står det att elever ska få utveckla kunskaper i matematik som kan 

hjälpa dem i vardagen samt att de ska kunna utveckla ett intresse för matematiken. Eleverna 

ska även få möjlighet att utvecklas på ett sådant sätt att de kan föra matematiska resonemang 

och kunna formulera egna matematiska problem (Skolverket, 2011a:62).  

 

Det centrala innehållet för elever i årskurs 1-3 ska bidra till att de dels ska få utveckla dessa 

kunskaper: 
 

 ”De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer. 

 Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och 

överslagsräkning och vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. 

Metodernas användning i olika situationer. 

 Rimlighetsbedömning vid enkla beräkningar och uppskattningar” (Skolverket, 

2011a:63). 

I slutet av årskurs 3 ska eleverna dels ha grundläggande kunskaper om och hur 

matematiska begrepp används. De ska med hjälp av symboler och material kunna 

förklara begreppens egenskaper. Eleverna ska även kunna göra enkla beräkningar och 

kunna välja lämplig räknemetod vid addition och subtraktion (Skolverket, 2011a:67). 

 

I Skollagen (SFS 2010:800), 10 kap. 2§, står det att ”[u]tbildningen ska utformas så att den 

bidrar till personlig utveckling samt förbereder eleverna för aktiva livsval och ligger till grund 

för fortsatt utbildning.” I och med detta är det viktigt att eleverna får möjligheten till att 

utvecklas så mycket det är möjligt inom undervisningen och att de får tillräckliga kunskaper 

för att kunna göra egna livsval och ha möjligheten att vidareutbilda sig utifrån de kunskaper 

eleverna har utvecklat.  

2.2. Grundläggande subtraktion 
Subtraktion handlar om att ”ta bort”, ”komplettera” och även ”jämföra” (Löwing, 2008:86f). 

Ta bort är den vanliga subtraktionen där t.ex. en elev har fem äpplen och äter upp två, hur 

många har denne kvar? Komplettera är när svaret söker efter differensen, t.ex. Albin vill köpa 

en boll som kostar 9 kr men han har bara 6 kr, hur mycket fattas det? Jämföra är när svaret vill 

få fram skillnaden, t.ex. Albin har 6 kr och han syster har 3 kr, hur mycket mer har Albin? 

(Löwing, 2008:86f).  

 

För att behärska subtraktion behöver eleverna kunna:  
 

 ”använda sig av subtraktion som en matematisk modell. Det betyder att eleven skall 

kunna avgöra när ett problem, eller del av ett problem, från en känd kontext kan 

tolkas som en subtraktion.  

 identifiera olika strategier för att subtrahera, såsom lägga till, ta bort och jämföra, 

samt att förstå samspelet mellan subtraktion och addition.  

 hantera de grundläggande subtraktionsoperationerna med automatik, så att de kan 

utföra dessa med flyt vid huvudräkning och algoritmräkning.  
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 med säkerhet utföra huvudräkning med hjälp av de grundläggande räknelagarna och 

subtraktionsstrategierna samt behärska en algoritm för att subtrahera åtminstone två 

godtyckliga tresiffriga tal med skriftlig metod.” (Löwing, 2008:69).    

En del lärare har otillräckliga kunskaper om kursplanen vilket kan bero på att den är 

svårtolkad och att det läggs alldeles för lite tid i skolan att gemensamt tolka den. Detta kan 

skapa svårigheter för lärarna att hitta lämpliga metoder för att ge eleverna en bra 

undervisning. Undervisningen i skolan är styrd av läromedel vilket gör att eleverna får små 

möjligheter att lära sig föra matematiska resonemang och att sätta in matematiska problem i 

ett sammanhang. När lärare har svårt att tolka kursplanen och samtidigt har en undervisning 

som är styrd av läromedel kan det leda till att eleverna inte erbjuds den undervisning de 

faktiskt har rätt till (Skolinspektionen, 2009:8f).  

2.3. Konkret material och färdighetsträning 
Skolverket (2011b:28) menar att när ordet konkret används i undervisningssyfte när lärare 

pratar om material, t.ex. konkret material, kan det leda till missuppfattningar eftersom själva 

materialet inte är levande eller har något värde i sig själv. Istället borde fokus vara att 

konkretisera och syftet med det ska vara att underlätta det abstrakta. Det är alltså inte 

materialet som är viktigt utan det viktiga är hur det används. Det är lärarens användning av 

materialet som avgör om det blir konkretiserat eller inte. Målet med att konkretisera ska vara 

att eleverna enklare ska kunna förstå vad de gör utan hjälp av det konkreta materialet 

(Skolverket, 2011b:28). 

 

Färdighetsträning innebär att eleverna får träna på en speciell del inom t.ex. matematiken på 

ett effektivt sätt. Under inlärningen används arbetsminnet, men för att det som tränas ska få en 

möjlighet att lagras i långtidsminnet – och därmed bli en färdighet – ska arbetsminnet tränas 

under begränsade tidsperioder och med strukturerat innehåll. Färdighetsträningens mål ska 

vara att ge eleverna kunskap i den utsträckning att det, inom det som tränats, underlättar för 

dem vid t.ex. problemlösning. Eleverna ska inte behöva fastna vid detaljer i räkningen 

(Skolverket, 2011b:30).    

2.4. Matematiskt språk 
Löwing (2004:116ff) menar att inom matematiken, men även i övrig undervisning, är det 

viktigt att det språk som används är tydligt. Om en lärare ska undervisa om t.ex. subtraktion 

ska läraren använda de korrekta termerna, såsom subtrahera istället för minus, för att 

förhindra missförstånd. Matematik kan uttryckas enklare med hjälp av vardagsspråk, t.ex. 

fyrkant istället för kvadrat/rektangel, men när vardagsspråket används försvinner detaljerna. 

Det blir svårt för eleverna att utvecklas när de måste gissa sig till vilken slags fyrkant läraren 

menar eller om det helt enkelt är vilken fyrkant som helst. För att eleverna ska kunna 

abstrahera och lära sig en mer komplicerad matematik krävs det att eleverna kan de begrepp 

och språk som finns inom matematiken (Löwing, 2004:116ff).   

2.5. Algoritm 
När eleverna går ut tredjeklass ska de kunna göra beräkningar med hjälp av skriftliga 

räknemetoder där svaret och talen ligger inom 0-200 (Skolverket, 2011a:67). En algoritm är 

en samling av regler som beskriver hur ett tal är tänkt att lösas (Vejde, 1996:4). Inom 

subtraktion finns det tre vanliga metoder för algoritmer; lånemetoden, utfyllnadsmetoden samt 

likatilläggsmetoden (Löwing, 2008:136).  

 

Lånemetoden innebär att när eleverna har ställt upp ett tal och en siffra på den övre raden inte 

är tillräckligt hög för att dra bort siffran som den har under sig behöver eleven låna från 
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siffran till vänster. Eleven växlar i det fallet ett tiotal till tio ental och sätter ovanför den 

siffran som inte räckte till, exempelvis vid talet 324-147 lånar eleven tio ental från 2:an i 324 

och lägger till 4:an. Det här ger därmed i entalskolumnen 14-7, istället för 4-7, och i 

tiotalskolumnen 1-4 istället för 2-4. Därefter lånar eleven från hundratalskolumnen för att 

kunna räkna ut tiotalskolumnen, vilket blir 11-4, och sist räknar eleven ut den sista kolumnen 

som därmed är 2-1. (Löwing, 2008:136). 

 

Utfyllnadsmetoden innebär att eleven gör en kvittning istället för att växla ett tiotal till ental. 

Ta återigen talet 324-147 som exempel; vi börjar räkna entalskolumnen (4-7), för att kunna 

räkna ut det behöver eleven ta ett tiotal från 2:an (i tiotalskolumnen). Tiotalet kvitteras 

därefter mot det nedre talet i entalskolumnen (7:an), vilket i det här fallet ger 10-7=3. Sedan 

tar eleven det talet och adderar med det övre talet i entalskolumnen (4:an), vilket ger 3+4=7 

där 7:an blir entalskolumnens svar. Därefter räknar eleven ut tiotalskolumnen som nu är 1-4 

(eftersom ett tiotal tagits från den ursprungliga 2:an), vilket innebär att eleven återigen 

behöver ta ett tiotal från kolumnen till vänster, hundratalskolumnen. Det tiotalet kvittas mot 

4:an (10-4=6) och den summan adderas med 1:an (6+1=7). Sist räknas hundratalskolumnen 

ut, vilken nu är 2-1 eftersom ett tiotal tagits från den ursprungliga 3:an.  

 

Likatilläggsmetoden används inte alltför ofta i svenska skolan men den innebär att det läggs 

till lika mycket på varje del i subtraktionen, vilket i sin tur inte påverkar differensen. Om 

eleven t.ex. har talet 324-147 uppställt i en algoritm märker eleverna snabbt att 4-7 inte går 

och därför adderar eleven tio ental till talet 324 (nu 32(14)) och ett tiotal till 147 (nu 157). I 

nästa steg går det inte heller att ta 2-5 utan eleven får lägga till ett tiotal till 2:an och ett 

hundratal till talet 157. Eleven har nu 12-5. I sista steget när det är hundratalspositionen är det 

bara att ta 3-2 (Löwing, 2008:138). Det är inget som säger att någon av dessa metoder är 

bättre än någon annan, en elev som har lärt sig en metod och har den inövad ska inte behöva 

byta metod eftersom det kan leda till förvirring (Löwing, 2008:139).  

2.6. Svårigheter med subtraktion 
Subtraktion och addition bör ses tillsammans eftersom de är varandras motsatser. Eleverna 

kan se sambandet enklast genom att dessa två räknesätt introduceras gemensamt redan från 

början (Larsson, 2011:46). Nunes m.fl. (2009:62) har dock sett att elever har svårigheter med 

att se sambandet mellan subtraktion och addition, det kan ha att göra med att det finns olika 

sätt att se sambandet på. Sambandet mellan subtraktion och addition kan dels ses genom 

kvantiteten (mängden blir densamma men behöver inte vara exakt samma som dras bort samt 

tillkommer, alltså 10-4=6 samt 7+3=10) och dels genom ”samma/lika” och ”lägga till/ta bort” 

(exakt samma sak som läggs till tas bort).  

 

När elever räknar med subtraktion är det oftast en minskning som sker, men det kan även vara 

en skillnad eller en utfyllnad (Grevholm, 2012:102f). Fuson (1984:215f) och Baroody 

(1984:205f) har båda kunnat se att somliga elever har problem med neråträkning. De båda 

påpekar att när elever väljer att räkna neråt blir det flera steg att hålla reda på. Om en elev 

räknar neråt ska denne först hålla koll på hur många steg den tagit neråt men även hur många 

steg de tagit. Exempelvis vid talet 5-2, börjar eleverna med att räkna ner ett steg från 5 till 4 - 

eleverna ska först hålla reda på att de nu är på 4 och att de tagit 1 steg - sen fortsätter de från 4 

till 3 och ska nu hålla koll på att de är på tal 3 men tagit 2 steg. Neråträkning kan alltså 

försvåra subtraktionsräkningen och vid större uträkningar är denna metod i princip omöjlig att 

genomföra. McIntosh (2008:94) påpekar att elever ofta har två problem med grundläggande 

subtraktion. De kommer inte ihåg metoderna tillräckligt snabbt samt att de inte kan beräkna 

uppgiften snabbt och effektivt. McIntosh (2008:94) poängterar att allt för många elever enbart 
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använder metoden att räkna neråt, ofta med hjälp av fingrarna, vilket blir väldigt krävande och 

svårt att hålla reda på.   

 

Riccomini (2005:234) har sett att en del elever har svårigheter med att förstå algoritmernas 

uppbyggnad. Ett vanligt problem med subtraktionsalgoritmer är när den saknade termen är på 

första positionen i talet (Lindvall & Ibarra, 1980:52). Om svaret och algoritmen har bytt sida 

av likhetstecknet försvårar även det för eleverna eftersom de läser talet som vanligt och på 

grund av det får fel svar. Lite enklare var det för eleverna om den saknade termen stod på 

andra positionen i talet (Lindvall & Ibarra, 1980:55).  

 

Att låna korrekt vid uppställning är för vissa elever en stor svårighet (Brown & Burton, 

1978:162ff; Chang, Lin & Chen, 1998:66f; Fiori & Zuccheri, 2005:28; Riccomini, 2005:234). 

Witzel, Ferguson och Mink (2012:90) har kunnat se att när elever räknar med subtraktion, och 

addition, har de svårt att förstå hur och varför de ska låna vid uppställning. Ofta vet eleverna 

hur de ska gå tillväga men de har inte förstått varför de ska göra på det viset. I skolan sker 

vissa moment per automatik, Witzel m.fl. (2012:90) menar att just uppställningar där elever 

ska låna ofta är ett sådant moment. Läraren kan informera eleverna om att de ska ställa upp 

och träna på att låna korrekt, när eleverna vet att det är det de ska göra är det inga större 

problem för dem att klara av detta. Om läraren istället inte säger något, alternativt säger att 

denne inte vet om det krävs att eleverna lånar vid samtliga tal (av de uppgifter eleverna ska 

lösa den lektionen), lånar de flesta elever vid samtliga tal av ren vana. Det innebär att ju 

svårare tal det blir desto svårare blir det för eleverna att välja rätt lösningsnivå för att få svaret 

korrekt (Witzel m.fl., 2012:90). Brown och Burton (1978:162ff) har genom sin forskning 

kunnat se flera fel vid uppställning av ett tal där det krävs att eleverna ska låna. De har kunnat 

se att eleverna lånar direkt från siffran 0, eller att de hoppar helt över siffran 0 och lånar direkt 

från siffran bredvid och sätter upp vid den siffran som det behöver lånas till. Om talet t.ex. är 

102-74 lånar eleverna från hundratal direkt till ental. Vidare glömmer eleverna även bort att 

dra bort 1 från den siffra de lånat av, t.ex. vid talet 102-74 lånar de direkt från hundratal men 

drar inte bort det de lånat. Eleverna väljer dessutom att sätta ner siffran 0 direkt i svaret 

(Brown & Burton, 1978:162ff). Chang m.fl. (1998:66f) har sett hur eleverna glömmer att dra 

bort 1 från den de lånar ifrån vilket ger ett felsvar. Fiori och Zuccheri (2005:28) har kunnat 

utläsa hur elever väljer att låna vid uppställning trots att det inte krävs vid den uträkningen. 

Jämfört med andra missförstånd vid subtraktion var problemen vid lånandet fyra gånger så 

stora som övriga missförstånd (Fiori & Zuccheri, 2005:28). 

 

Löwing (2009) gjorde en kartläggning för att se elevers matematiska kunskaper, hon utgick 

från Skolverkets diagnosbank Diamanten och genomförde kartläggningen från förskoleklass 

upp till och med årskurs 9. Genom denna kartläggning kunde Löwing (2009:14) se att hälften 

av de deltagande tredje- och fjärdeklassare hade svårigheter med att lösa tal som 48-5 och 48-

45 (enkel huvudräkning). Löwing (2009:14) påpekar att detta förmodligen har att göra med att 

eleverna inte har fått lära sig räkna med flyt i subtraktion i de tidigare klasserna. Vidare gick 

det att utläsa att nästan samtliga av eleverna i förskoleklass kunde räkna tal som 7+1 och 5-1 i 

huvudet, kunde börja på 5 och räkna uppåt samt även att de kunde börja på 10 och räkna 

neråt. Hela 90 % av eleverna i förskoleklass kunde även räkna upp till 29 och ungefär hälften 

kunde räkna till 100 (Löwing, 2009:13). Löwing (2009:14) anser att det är märkligt att 

eleverna inte fortsätter utvecklas på det viset, hon ifrågasätter läromedlens uppbyggnad – 

varför börjar samtliga om med talområdet 1-5, 1-6 osv. när de istället borde ta till vara på 

förkunskaperna hos de elever som kommit längre i sin utveckling istället för att backa dem. 

Vidare visar resultatet från kartläggningen att samtliga årskurser (F-9) är betydligt sämre på 

subtraktion än på addition (Löwing, 2009:14). 
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2.7. Orsaker till svårigheterna 
Mundias (2012) forskning har visat att svårigheterna inom subtraktion kan bero på lärarnas 

kompetens. Det kan vara att den undervisande läraren inte har rätt utbildning, det kan även 

bero på att skolan inte har den finansiering som behövs för att anställa utbildade lärare 

(Mundia, 2012:349). När lärare lär ut subtraktion kan de skapa felinlärningar hos eleverna 

(Brown & Burton, 1978:167f). Det kan bero på att eleverna har sina egna sätt att tänka på och 

när läraren ska visa hur uträkningsmetoden går till blir det för eleven rörigt att förstå på 

lärarens vis. Läraren kan även missförstå elevens metod och därför inte klara av att förklara 

på ett sådant sätt som eleven förstår korrekt (Brown & Burton, 1978:167f).  

 

Orsaker till svårigheter inom subtraktion kan även bero på att de matematiska procedurerna 

inom subtraktion är svårbegripliga (Mundia, 2012:349). Även Fuson (1984:215ff) och 

Barrouillet (2008:239) påpekar att subtraktion är mer komplext än addition vilket kan skapa 

svårigheter för eleverna. Vid addition har det visat sig att eleverna kan plocka fram svaret från 

minnet när de räknar, vid subtraktion däremot klarar eleverna inte av detta. Eleverna behöver 

istället vid subtraktion plocka fram uträkningsmetoderna från minnet för att kunna beräkna 

det på nytt. Detta tros bero på att det är fler steg inom subtraktionsräkning än vid addition. 

Elevernas minneskapacitet klarar inte av att spara alla de steg som krävs vid en 

subtraktionsuträkning vilket gör att subtraktionen blir svårare (Barrouillet, 2008:248).  

2.8. Undervisning 
En lärare bör planera sin undervisning på ett sådant sätt att syftet med undervisningen och 

kunskapskraven som bedömningen ska ske på synliggörs. Vidare bör planeringen av 

undervisningen göra det möjligt för lärarna att följa elevernas utveckling och att ge dem 

feedback på deras arbete. I planeringen ska läraren utgå från klassens intressen, 

föreställningar och deras förkunskaper. För att eleverna inte ska få för hög arbetsbelastning är 

det viktigt att lärarna planerar gemensamt med övriga lärare, för att undvika att eleverna har 

”tunga” arbeten i samtliga ämnen under samma period (Skolverket, 2011c:12ff). Löwing och 

Kilborn (2002:119f) menar att när en lärare planerar en lektion eller en serie lektioner behöver 

denne först och främst veta vad eleverna ska lära sig av lektionen, det vill säga ha ett tydligt 

mål med undervisningen. För att sätta upp det behöver läraren även ha syftet klart, alltså 

varför eleverna ska göra detta. Utöver det behöver läraren ha i åtanke elevernas olika 

förkunskaper. När dessa saker är färdiga kan läraren börja detaljplanera. Läraren behöver 

också bestämma hur undervisningen ska gå till; ska den ske i helklass, grupper, enskilt och 

vad behövs gå igenom och när (Löwing & Kilborn, 2002:119f).  

 

Runesson (2000:19) menar att det inom matematiken finns olika sätt för lärarna att undervisa. 

Innehållet i undervisningen kan vara exakt densamma men genom att lärarna väljer olika sätt 

att framföra innehållet får även eleverna olika kunskaper. Runesson har genom sina 

forskningar kunnat urskilja tre olika ”former” som lärare tillämpar när de undervisar inom 

matematik. Det första sättet är att lärarna fokuserar på att eleverna ska använda ”rätt sätt” för 

att få fram ”rätt svar”. Detta innebär att lärarna ger eleverna undervisning i olika tekniker som 

de kan använda vid räkning i matematik. De lär eleverna teknikerna och när de olika 

teknikerna ska användas, vilket innebär att eleverna först ska förberedas med dessa innan de 

får uppgiften som de ska lösa. Det andra sättet som Runesson (2000:20) tar upp är när 

undervisningen är ett ”givet, logiskt system”. Istället för att fokus är på att få fram ”rätt svar” 

genom ”rätt sätt” är det viktigare att eleverna vet hur de tog sig till det rätta svaret, dvs. de 

behöver kunna förklara/visa hur de kom fram till sitt svar. Eleverna får uppgiften som ska 

lösas utan att ha fått veta vilken metod de ska använda för att lösa den och tanken är att 

eleverna ska kunna lösa samma uppgift på flera olika sätt. Tredje sättet Runesson (2000:20f) 

lyfter fram är snarlik det andra sättet. Skillnaden är att nu är det ”elevernas förståelse av 
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matematiken och elevernas egen logik” som är grunden i undervisningen. Det här 

undervisningssättet fokuseras mycket på interaktion i klassrummet där eleverna får diskutera 

hur de gått tillväga, vilket inleder en reflekterande process (Runesson, 2000:20f).  

 

Att låta elevernas förståelse ha en betydelse i undervisningen är viktigt eftersom det på det 

viset skapas variation i undervisningen. Eleverna har olika sätt att förstå olika saker vilket kan 

innebära att de ”svårare” delarna kan bli belysta genom elevernas förståelse, genom att låta 

eleverna få förklara hur de har gått tillväga för sina klasskamrater skapas det ett lärtillfälle där 

hela klassen kan få nya sätt att se lösningen på. Samtidigt kan läraren enklare se vilka delar 

som är de ”svåra” genom att lyssna på eleverna och se hur många som har ett lösningssätt som 

fungerar (Runesson, 2000:23).  

 

Vid genomförandet av planeringen gäller det att läraren har en tydlig balans mellan 

genomgångar, enskilt arbete, grupparbete och diskussioner. Läraren bör även ha kontroll över 

att undervisningen är på väg mot de mål som sattes upp under planeringen. Eleverna ska i 

genomförandet förstå syftet med de uppgifter de fått att arbeta med samt vilka kunskaper de 

har möjlighet att utveckla, läraren bör även här vara tydlig med att ge eleverna feedback och 

utmaningar i deras undervisning (Skolverket, 2011c:17ff). 

2.9. Det sociokulturella perspektivet 
I det sociokulturella perspektivet är problemet hur vi lär och hur vi använder de resurser som 

vi har när vi t.ex. ska göra ett praktiskt projekt som att bygga ett hus. Pythagoras sats, 

exempelvis, är inget som vi har naturligt i hjärnan utan det är något som har förmedlats från 

generationer med hjälp av kommunikation (Säljö, 2000:21). Med hjälp av kommunikationen 

skapas resurser och de förs även vidare med hjälp av kommunikationen, detta är grundtanken 

i det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2000:22). Utveckling och användning av de 

intellektuella redskapen, utveckling och användning av de fysiska redskapen samt 

kommunikationen skapar tillsammans lärande ur ett sociokulturellt perspektiv, samtliga tre 

delar måste tillsammans fungera för att det ska bli ett lärande (Säljö, 2000:22f). De språkliga 

redskapen är inget som alla får naturligt utan det formas genom den kulturella gemenskapen, 

den ändras och utvecklas hela tiden (Säljö, 2012:188). I det sociokulturella perspektivet ses 

det som viktigt att det intellektuella och de fysiska redskapen är tillsammans, de skapar 

varandras förutsättningar. De teoretiska och de praktiska kunskaperna och färdigheterna 

människor har är alltid både och, de ska inte ses var för sig utan tillsammans, de hör ihop. I 

allt människor gör finns det en tanke, en reflektion, ett agerande och en kunskap utan dessa 

delar sker ingenting (Säljö, 2012:189).   

 

Kunskap är alltså något som växer fram genom att människan får ha ett samspel mellan en 

eller flera individer, det är en mänsklig samvaro. Skolans roll i lärandet är att ge eleverna 

möjlighet till att bli delaktiga i samhällets kollektiva kunskaper. Skolan ska bidra med att ge 

eleverna kunskaper som de annars inte hade fått genom det vardagliga livet (Säljö, 

2012:196f). Vygotskij (Säljö, 2012:192ff) menade att lärande är en ständigt pågående process, 

det är inget en människa väljer. Vygotskijs mest använda ord var ”den proximala 

utvecklingszonen”, med det menade han att om en elev lärt sig subtrahera ensiffriga tal med 

flyt var denne nära att även lära sig subtrahera tvåsiffriga tal. Detta eftersom de båda bygger 

på samma principer. Vygotskij menade att den proximala utvecklingszonen är den zon där 

människor är ”känsliga för instruktioner och förklaringar”. Det är i den zonen som lärare kan 

ge elever vägledning och ny kunskap. Läraren behöver ha kunskap om vilken som är 

elevernas proximala utvecklingszon inom de olika delarna som de ska utvecklas. Det krävs 

även ett samspel och ett lärande för att förvärva den nya kunskapen. Kunskap är, enligt 

Vygotskij, inget som en får utan något som en deltar i (Säljö, 2012:192ff).  
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Säljö (2000:12f) menar utifrån det sociokulturella perspektivet att lärande är något som sker 

hela tiden, var för sig och i gemenskap med andra, det sker inte enbart i skolbänken utan även 

på fritidsgården, vid matbordet. Kunskap förvärvas i samtliga miljöer även sådana som inte 

har till syfte att förmedla kunskap. Det som skiljer sig i lärandet är den betydelsefulla 

kunskapen och även hur vi lär oss, det skiljer sig beroende på vilken kontext vi befinner oss i 

samt även på det kulturella sammanhanget vi befinner oss i. Kunskap delas och skapas mellan 

människor genom kommunikation och interaktion (Säljö, 2000:14f). Lärandet sker även vid 

”misslyckanden”, det går därmed inte att undvika att lära sig (Säljö, 2000:12). En viktig del i 

det sociokulturella perspektivet är att det finns ett intresse för hur både individer och grupper 

lär sig samt utnyttjar både fysiska och kognitiva resurser (Säljö, 2000:18). Redskap och 

verktyg menas i det sociokulturella perspektivet för de resurser vi har att tillgå och som vi 

använder för att förstå omvärlden och för att kunna vara och göra saker i den. Redskap och 

verktyg är det språkliga/intellektuella men även allt det fysiska (Säljö, 2000:20). Det 

sociokulturella perspektivet kommer att användas för att kunna föra en djupare diskussion om 

studiens resultat. 

2.10. Verksamhetsteorin 
Leontiev (1986, ref. i Engvall, 2013:92) säger att ”Det är ju processerna i subjektets 

verksamhet, som alltid först är yttre och praktiskt och därefter också får formen av inre 

verksamhet, medvetandets verksamhet”. Med detta menar han det Vygotskij påtalar att 

människor utvecklas mentalt genom sina praktiska handlingar. Inom verksamhetsteorin och 

dess tre nivåer uppmärksammas relationen mellan mål, handlingar och resultat, vilket innebär 

att olika handlingar i undervisningsverksamheterna kan skapa förutsättningar för olika typer 

av kunskapsresultat inom matematiken (Engvall, 2013:90). 

 

Verksamhetsnivån är den motivstyrda verksamheten, här är det behovet som styr. Inom 

matematikundervisningen skulle det kunna påstås att det är kursplanerna som styr. Motiven 

finns fastställda i dessa och det är dem det ska strävas mot när undervisningen bedrivs. 

Motiven till matematikundervisningen har framkommit med hjälp av behovet hos indiverna i 

samhället för att klara av vardagen, skolan och att leva i ett demokratiskt samhälle (Löwing & 

Kilborn, 2002, ref. i Engvall, 2013:92f).  

 

Nästa nivå är handlingsnivån, den är målstyrd. Den kan ses ur två perspektiv, dels den 

intentionella aspekten – vad handlingen ska uppnå, dels även ur en operativ aspekt – hur den 

ska uppnås. Om en lärare t.ex. startar sin lektion med att ha en gemensam genomgång följt av 

diskussioner och slutligen eget arbete i boken, har läraren ett mål med vad lektionen ska 

uppnå. Detta har läraren hämtat från antingen kursplanen, läroboken eller i skolans lokala 

måldokument. Eleverna däremot behöver inte ha samma mål som läraren utan kan istället ha 

som mål att bli klar med matematikboken. Samma handlingar kan alltså ha olika mål; 

exempelvis kan två klassrum bedriva exakt likadan matematikundervisning men ha helt olika 

mål, liksom bedriva olika undervisning men ha samma mål (Engvall, 2013:92f). 

 

Den lägsta nivån är operationsnivån, den består av medvetna handlingar som har 

automatiserats och därmed blivit omedvetna. Inom matematiken gäller detta t.ex. 

standardalgoritmer inom subtraktion. För att det ska få kallas en operation krävs det att 

individen har goda kunskaper om tabellerna inom det aktuella området. Idag tar ofta 

maskiner, t.ex. miniräknaren inom matematiken, över sådana handlingar. Detta lämnar 

utrymme åt andra kunskapformer i undervisningen (Engvall, 2013:95f).  
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Leontiev (1986, ref. i Engvall, 2013:94) tar även upp motiv – mål – handlingar samt resultat. 

Han menar att dessa hör ihop, om motivet inte ställs mot det förväntade resultatet blir det 

svårt att sätta upp ett mål och en handlingsplan. Det kan leda till att eleverna uppfattar 

matematiken på ett sådant sätt att de enbart tror att det handlar om att räkna i en bok eller 

träna till ett prov. Samtliga handlingar som sker i matematikundervisningen har betydelse för 

eleverna, både indirekt och direkt. Den direkta inverkan ”visar sig som resultat uttryckt i olika 

sorters matematikkunnande”. Den indirekta kan däremot påverka elevernas matematiska 

kunskaper, handlingarna som läraren väljer visar vad matematiken kan vara och även vad det 

innebär att lära sig samt kunna matematik (Engvall, 2013:94f).    

3. Syfte och frågeställning 
Till grund för studien ligger resultatet i examensarbete 1 (Rosenson, 2016) som var en 

systematisk litteraturstudie, där det framkom att det finns svårigheter inom subtraktion – 

elever har bland annat svårigheter med att låna korrekt vid uppställning, 

subtraktionsalgoritmer och neråträkning. Syftet med den här studien är därför att undersöka 

lärarnas erfarenheter om hur undervisningen inom subtraktion planeras och genomförs samt 

vilka utmaningar respektive svårigheter lärarna ser i subtraktionsundervisningen. 

 

För att besvara syftet har följande frågeställningar tagits fram: 

 

 Hur planeras samt genomförs, utifrån lärarnas erfarenheter, 

subtraktionsundervisningen? 

 Vilka utmaningar har lärarna med subtraktionsundervisningen? 

 Vilka svårigheter kan lärarna se att eleverna får inom subtraktion? 

4. Metod 
I det här kapitlet argumenteras först metodvalet, vilket är en intervjustudie med 

halvstrukturerade intervjuer. Därefter beskrivs och motiveras studiens urval och 

urvalskriterier. Nästa avsnitt tar upp de etiska krav studien bör uppfylla. Genomförandet 

förklaras därefter, följt av en beskrivning av dataanalysen. Slutligen sker en genomgång av 

studiens tillförlitlighet. 

4.1. Val av metod 
Syftet med den här studien är att studera lärarnas erfarenheter om hur undervisningen inom 

subtraktion genomförs och vad de ser som utmanande i subtraktionsundervisningen. 

Undersökningens resultat är beroende av lärares erfarenheter och deras undervisning, därmed 

lämpar det sig bäst med en kvalitativ metod. En kvalitativ metod inriktas på ord istället för 

siffror (Bryman, 2011:339), det innebär att det går att få en djupare inblick i ämnet än genom 

en kvantitativ undersökning (Bryman, 2011:362). Den intervjuade kan med hjälp av ”egna ord 

berätta sin historia” (Eriksson Barajas, 2013:127). Här blev valet att göra en intervjustudie 

eftersom det ger bra möjligheter att kunna besvara syftet och frågeställningarna i den här 

studien. En kvalitativ undersökning gör det möjligt för forskaren att se från de intervjuades 

perspektiv och utgår från deras upplevelser samt åsikter (Bryman, 2011:362).  

 

I den här studien samlades data in med hjälp av halvstrukturerade intervjuer. En 

halvstrukturerad intervju innebär att det finns förbestämda frågor som ställs i samma 

ordningsföljd vid samtliga intervjuer, men intervjuaren har möjlighet att ställa följdfrågor 

baserade på den intervjuades svar (Eriksson Barajas, 2013:128). Fördelen med en 

halvstrukturerad intervju är att den kan anpassas till den person som blir intervjuad och 
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relevansen på följdfrågorna stärks, eftersom de kan anpassas efter de givna svaren. Nackdelen 

är att den information som samlas in ofta får en stor spridning och inte alltid blir heltäckande. 

När informationen sedan ska sammanställas och analyseras kan det vara komplicerat på grund 

av spridningen (Eriksson Barajas, 2013:131). Den här studien utgår från intervjuer med lärare 

som enbart undervisar årskurs 1-3, vilket begränsar spridningen eftersom samtliga arbetar 

gentemot samma kunskapskrav och därmed bör beröra liknande innehåll i sin undervisning. 

Med en halvstrukturerad intervju, där det är ett förbestämt ämne, ökar enhetligheten i det som 

samlas in (Eriksson Barajas, 2013:131). Det innebär att även om det blir en spridning på den 

insamlade datan behandlar det ändå samma ämne, eftersom de frågor som är förbestämda 

ställs till samtliga intervjuade. 

 

När intervjuer ska vara grunden till en studie är det viktigt att frågorna är enkla och korta. Det 

krävs att den som intervjuar har både kunskap och intresse om ämnet eftersom intervjuaren 

behöver kunna förstå svaret en fråga ger. Intervjuaren behöver även kunna se vilka 

möjligheter som kommer utifrån det givna svaret (Kvale & Brinkmann, 2009:150). Det är lika 

viktigt att, som intervjuare, lyssna aktivt på de svar som ges som det är att ha en bra 

frågeteknik. Det innebär att den som intervjuar behöver lyssna till det som sägs och hur det 

sägs, men även vara öppen till de svar som ges. Intervjuaren behöver vara ”känslig” för de 

svar som ges eftersom de kan ge intervjuaren ”ledtrådar” som kan vara till hjälp för att ställa 

följdfrågor på ett givande sätt, vilka ofta kan missas om intervjuaren har all fokus på 

intervjuguiden (Kvale & Brinkmann, 2009:154). 

4.2. Urval 
Målet med studien var att få ny kunskap om hur subtraktionen planeras och genomförs samt 

vilka utmaningar lärarna kan se med undervisningen, därför har ett icke-sannolikhetsurval 

gjorts. Till den här studien har ett godtyckligt urval skett, vilket innebär att det är upp till 

forskaren att välja kriterier efter sin egen bedömning, vilka kan vara t.ex. geografisk 

belägenhet, ålder, utbildning (Larsen, 2009:77). Urvalet bestod i den här studien av att det 

skulle vara lärare som undervisar matematik i någon av årskurserna 1-3. Nästa urval var att 

samtliga skolor skulle vara inom samma kommun för att underlätta genomförandet med 

intervjuerna. Det finns inte många skolor i kommunen därför blev valet att tillfråga samtliga 

skolor som uppfyllde kriteriet med rätt årskurser, dock undantaget friskolor – eftersom det var 

ett väldigt tidsbegränsat arbete och friskolan ligger en bit utanför orten och det därmed skulle 

vara tidskrävande att ta sig dit. Totalt sett kunde max tre skolor medverka och max 9 lärare 

(en lärare per klass). Detta innebar att om samtliga skulle tacka ja vore det ett hanterbart 

urval. Därefter mejlades rektorerna på de tre skolorna, i mejlet presenterades syftet med 

undersökningen och rektorn tillbads att sända det vidare till de lärare som passade in i 

målgruppen. Informationsbrevet (se Bilaga 1) bifogades till rektorn som sedan vidarebefordra 

det till lärarna. Lärarna fick i sin tur mejla tillbaka om de var intresserade av att medverka.  

 

Efter att ha sett att det var dåligt gensvar från lärare sågs urvalet över. Det finns en friskola i 

kommunen där studien genomfördes som även tillfrågades om de ville medverka. Där ser 

klassindelningen lite annorlunda ut, istället för en klass för varje årskurs är det en klass för 

lågstadiet och en för mellanstadiet. Detta gör att det enbart finns en lärare på denna skola som 

uppfyller kriteriet för att medverka. Nu hade totalt 4 skolor och 10 lärare möjlighet att 

medverka i studien. I slutändan blev det totalt 4 skolor och 5 lärare som medverkade i studien. 

 
Tabell 1. Översikt över medverkande lärare.  

Kodnamn: År i yrket: Lärare i årskurs: 
Anna 11 år 1 
Berit 15 år 3 
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Catrin 40 år 3 
Diana 17 år 2 
Emma 4 år 1-3 

 

Tabell 1 är en översikt över de medverkande lärare och den information om dem själva som 

de lämnat under intervjutillfället. Här ses även de kodnamn som de medverkande lärare har 

tilldelats för att enklare kunna sammanställa resultatet. 

4.3. Etik 
Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet är några 

grundläggande etiska aspekter som måste tas hänsyn till när en studie involverar andra 

personer. Vetenskapsrådet (u.å:7) tar upp informationskravet som den första huvudregeln. 

Detta innebär att de som intervjuas ska informeras om vem forskaren är, syftet med 

forskningen, hur undersökningen ska gå till samt att det är frivilligt att delta. Detta 

informerades respondenterna om redan i informationsbrevet (se Bilaga 1), och återigen vid 

mötet för intervjun. 

 

Andra kriteriet som Vetenskapsrådet (u.å:9) nämner är samtyckeskravet. Det innebär att 

deltagarna ska veta att det är helt frivilligt att delta och att de måste lämna sitt samtycke för att 

få medverka. Även om de lämnar sitt samtycke har de rätt att ta tillbaka detta när helst de vill. 

Vid intervjuträffarna fick lärarna skriva under informationsbrevet (se Bilaga 1) om de inte 

redan gjort det. Vid mötet förtydligades även att om de intervjuade känner att de inte längre 

vill medverka kunde de avbryta sin medverkan när som helst, inget av det redan insamlade 

materialet skulle då användas i studien.  

 

Vetenskapsrådets (u.å:12) tredje kriterium är konfidentialitetskravet, vilket innebär att 

samtliga deltagare ska hållas anonyma och deras uppgifter ska vara väl skyddade från 

obehöriga. Redan i informationsbrevet (se Bilaga 1) nämndes att allt insamlat material 

kommer att modifieras på ett sådant vis att inga namn, ort eller skola kommer att nämnas i 

studien. Allt kommer vara konfidentiellt för att ingen ska kunna veta vilka lärare som 

medverkat i studien.  

 

Vetenskapsrådets (u.å:14) sista kriterium är nyttjandekravet, det syftar till att det insamlade 

materialet enbart ska användas till sitt tänkta syfte. Det insamlade materialet får alltså inte 

användas till något annat än just den undersökning som de intervjuade har gett sitt samtycke 

till. Lärarna som medverkade blev informerade om att allt insamlat material enbart kommer 

användas till denna studie och när studien är färdigställd raderas allt insamlat material, inga 

intervjuer eller anteckningar sparas.   

4.4. Genomförandet 
Genomförandet av intervjuerna skedde på respektive lärares skola för att underlätta. Samtliga 

av de medverkande lärarna hade begränsad tid att avvara eftersom det var utvecklingssamtal 

under denna period, vilket gjorde att det enklaste var att genomföra intervjuerna på de 

respektive skolorna. Intervjuerna tog mellan 20 minuter till 45 minuter. Alla intervjuer 

spelades in för att enklare kunna återge vad lärarna berättade. Kihlström (2007:51) påpekar att 

det är en fördel att spela in intervjuer eftersom den som intervjuar får med allt som sägs under 

intervjun och på det sättet lättare kan höra om någon av frågorna var ledande. Intervjuerna 

började med att syftet med studien återgavs och därefter gavs en kort genomgång av 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Samtliga 

intervjuer skedde enskilt för att enklare kunna ha fokus på just den läraren och för att de inte 

skulle bli influerade av varandra. Efter intervjuerna informerades lärarna även om att när 
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arbetet är färdigställt kommer de få ta del av den färdiga studien. Intervjuerna har därefter 

blivit transkriberade, vilket innebär att intervjuerna har blivit nerskrivna ordagrant för att 

enklare se vad som har sagts och för att undvika missförstånd och tolkningar.  

4.5. Analys av data 
Intervjuerna har blivit analyserade med hjälp av en innehållsanalys. Att hitta mönster, 

gemensamma drag, skillnader och/eller samband är syftet med en innehållsanalys. Den data 

som samlats in kodas utifrån det som framkommer i datan. För att finna ett mönster, 

gemensamt drag, skillnad och/eller samband behöver det finnas något att sortera materialet 

efter, därför utformas t.ex. olika kategorier. Materialet sorteras utifrån de valda kategorierna 

för att sedan granskas och de mönster, gemensamma drag, skillnader och/eller samband som 

hittats identifieras (Larsen, 2009:101f). I denna studie var det de transkriberade intervjuerna 

som kodades utifrån vad de intervjuade sade. De olika kodningarna sorterades sedan utifrån 

de kategorier som beskrivs i följande stycke.  

 

För att besvara frågeställningarna: ”Hur planeras samt genomförs, utifrån lärarnas 

erfarenheter, subtraktionsundervisningen?”, ”Vilka utmaningar har lärarna med 

subtraktionsundervisningen?” och ”Vilka svårigheter kan lärarna se att eleverna får inom 

subtraktion?” kategoriserades materialet utifrån dessa men även med hjälp av tidigare 

forskning. Till första frågeställningen; ” Hur planeras samt genomförs, utifrån lärarnas 

erfarenheter, subtraktionsundervisningen?” blev kategorierna ”planering”, ”genomförande” 

och ”mål”. Dessa tre kategorier valdes för att besvarandet av frågeställningen och kopplingen 

till tidigare forskning underlättas när materialet sorterades utifrån dessa. Det skapar lättare 

möjligheter till att se likheter och skillnader mellan de intervjuade lärarnas erfarenheter och 

den tidigare forskningen, vilket är intressant att se i slutet av studien. Till frågeställning två 

och tre; ”Vilka utmaningar har lärarna med subtraktionsundervisningen?” och ”Vilka 

utmaningar/svårigheter kan lärarna se att eleverna får inom subtraktion?” blev kategorierna 

”konkret material”, ”förståelse”, ”färdighetsträning” och ”algoritmer”. Dessa har även de valts 

utifrån frågeställningarna och tidigare forskning, även här är det för att det ska gå att se 

likheter och skillnader i det som de intervjuade lärarna svarar och vad den tidigare 

forskningen säger. Bakgrunden till studien var färdigställd innan kategorierna skulle väljas, 

och jag kunde därmed utgå från den och se vilka kategorier som kunde passa in utifrån 

intervjufrågorna. Däremot har dessa två frågeställningar kategoriserats var för sig men med 

samma kategorier, detta för att enklare kunna se sambandet mellan de olika 

frågeställningarna. När materialet sedan kategoriserades visade det sig att frågeställning tre 

inte kategoriserades alls under kategorierna ”konkret material” och ”färdighetsträning”, vilka 

därför inte finns med under resultatdelen för den frågeställningen. 

4.6. Tillförlitlighet 
Reliabilitet handlar om hur pålitlig en forskning är (Gilje & Grimen, 2007:29; Larsen, 

2009:35). Reliabiliteten kan testas genom att samma undersökning sker vid flera olika 

tillfällen, bibehålls resultatet tyder det på en hög reliabilitet. God reliabilitet innebär även att 

den data som samlats in behandlas på ett bra sätt, intervjuerna får inte blandas ihop eftersom 

det ska vara tydligt vem som sagt vad (Larsen, 2009:81). Den här studien bygger på intervjuer 

med lärare vilket innebär att det är svårt att få en hög reliabilitet, inte omöjligt men svårare än 

vid t.ex. kvantitativa undersökningar. Detta beror på att vid t.ex. intervjuer kan den som 

intervjuas bli påverkad av intervjuaren men även av situationen (Larsen, 2009:80).  

 

En studie bör ha god validitet, vilket innebär att informationen som samlats in är giltig och 

relevant för syftet, att hypotesen och tillvägagångssättet stämmer överens med de empiriska 

data som samlats in. Validitet innebär alltså att undersökningen ska studera det som det var 
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tänkt att den skulle studera (Gilje & Grimen, 2007:30; Larsen, 2009:80f). Den information 

som har samlats in genom intervjuer är viktig för att kunna besvara syfte och frågeställningar, 

vilket innebär att de intervjufrågor som blivit utformade och använts till att samla in data har 

samlat in sådan data som det var tänkt att de skulle göra. Intervjufrågorna är utformade efter 

studiens frågeställningar och tidigare forskning eftersom målet har varit att få studiens syfte 

besvarat. Intervjuerna har enbart berört sådant som undersökningen syftar till att ta reda på. 

Syftet med studien har inte varit att använda resultatet för att kunna generalisera utan snarare 

för att få ny kunskap om hur subtraktionsundervisningen är utformad och vilka utmaningar 

lärare ser att elever kan få inom subtraktionen.  

5. Resultat 
I det här kapitlet presenteras resultatet utifrån den innehållsanalys som finns beskriven under 

metoddelen. Kapitlet delas in i två delar. Den första delen behandlar undervisningen och den 

andra delen behandlar utmaningar som lärarna har i undervisningen, utifrån deras egna 

erfarenheter samt även svårigheter som eleverna kan få, utifrån lärarnas erfarenheter. För att 

enklare kunna presentera resultaten för forskningsfråga 2 och 3 har de kategorier som 

skapades vid analyseringen av de transkriberade intervjuerna behållits. I resultatet har citaten 

lämnats anonyma eftersom studien genomförts på en mindre ort och för att de medverkande 

ska förbli anonyma även för varandra.  

5.1. Undervisning 
Den här delen är uppdelad utifrån de tre kategorier som skapades och användes vid analysen, 

för att enklare kunna få en överblick över resultatet för de olika delarna. Den första rubriken 

är ”Planering” där det resultat som behandlar planering av subtraktionsundervisning utifrån 

lärarnas erfarenheter presenteras. Nästa rubrik är ”Genomförandet” där lärarnas erfarenheter 

om hur subtraktionsundervisningen genomförs synliggörs. Sista rubriken är ”Mål” där 

lärarnas erfarenheter om vilka mål de har inom subtraktionsundervisningen redovisas.  

5.1.1. Planering 
För de flesta lärare sker planeringen av subtraktionsundervisningen enskilt. Det har dels att 

göra med att det inte finns tid som räcker till att diskutera planeringen gemensamt med övriga 

lärare, dels att göra med att det inte finns någon parallellklass vilket gör det svårt att planera 

gemensamt med övriga lärare. En lärare planerar dock gemensamt med förskoleklassens 

lärare; ”Eftersom de elever som går i första klass går in till förskoleklassen och har matematik 

ibland så planerar jag och den läraren en hel del tillsammans". Detta blir en stor skillnad 

gentemot de övriga lärarna som planerar enskilt. Studiens resultat visar även att samtliga 

lärare, förutom en, började matematikundervisningen med addition för sig för att sedan gå in 

på subtraktion för sig, en lärare arbetade dock gemensamt med addition och subtraktion från 

början. Hon ansåg att det var viktigt att ge eleverna sambandet mellan de räknesätten direkt. 

 

Det går även att utläsa att samtliga lärare försöker planera in tid till att arbeta med konkret 

material men att planeringen sker utifrån läromedlets gång. Att ha matematikboken som grund 

i sin planering är något samtliga lärare har. De ser även till att planera in att alla elever ska 

arbetar med de sidor som är bestämda, ingen elev ska arbeta före i boken. Till varje del i 

boken ser lärarna till att det finns extra blad/fördjupningsuppgifter eftersom alla elever arbetar 

olika snabbt. De extra blad/fördjupningsuppgifter som finns ska vara direkt kopplade till det 

som eleverna arbetar med i matematikboken den lektionen.  
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”Jag håller eleverna samlade hela tiden för att kunna ha mycket genomgångar 

tillsammans och diskutera mycket tillsammans för att de ska få modeller som visar 

hur de ska kunna göra.” 
 

I planeringen ser lärarna till att det finns tid för minst en gemensam genomgång för varje ny 

del inom subtraktionen. När lärarna ska gå vidare från t.ex. subtrahera ental till att subtrahera 

tiotal blir det en gemensam genomgång för att visa eleverna hur de kan tänka. 

Genomgångarna ser lite olika ut beroende på lärare, men de försöker planera in praktiska 

genomgångar, såsom att ta hjälp av klossar eller dylikt för att eleverna ska få se, höra och 

känna, för att verkligen visa eleverna vad det är som ska ske. Alla lärare ser även till att 

planeringen är anpassad efter klassen och att det plockas in mer material av sådant som 

matematikboken inte tar upp eller inte tar upp tillräckligt mycket av. Gemensamt är även att 

de återanvänder tidigare gjorda planeringar eftersom de vet om den planeringen har fungerat 

eller inte.    

5.1.2. Genomförande 
Genomförandet av planeringen ser lite olika ut. De delar som är lika är att samtliga lärare ser 

till att hålla eleverna samlade. Under lektionerna där de arbetar i matematikboken har 

samtliga lärare som regel att eleverna inte får räkna före. De sidor som är tänkta att eleverna 

ska arbeta med är de enda sidorna eleverna får räkna. De elever som blir färdiga innan 

lektionens slut får ta ett extra blad/fördjupningsuppgift. En av lärarna har inte alla elever 

samlade på det viset att de arbetar med samma sidor, utan ser istället till att eleverna arbetar 

med någorlunda lika innehåll för att kunna hålla gemensamma genomgångar. Läraren ”tycker 

det är bra att ha gemensamma genomgångar eftersom de elever som har kommit längre än de 

yngre får en chans att verkligen befästa kunskaperna". Lärarna har, som nämnts under 

planeringsdelen, tagit fram uppgifter som är kopplade till de sidor som eleverna arbetat med i 

matematikboken. Ibland kan även eleverna få spela matematikspel, men det ska i så fall vara 

spel som behandlar liknande innehåll som eleverna arbetar med under den lektionen. Detta för 

att behålla en helhet under lektionerna för att kunna ha gemensamma genomgångar vid behov 

under lektionens gång.  

 

De flesta lärarna börjar sina lektioner med att ha en gemensam genomgång i helklass, där de 

visar ett exempel på vad eleverna ska arbeta med under lektionen. Lärarna använder konkret 

material och/eller visar på tavlan vid genomgångar. När lärarna har visat eleverna sitt exempel 

får någon elev/några elever prova att med, hjälp av konkret material, lösa ett eget tal/uppgift 

med hjälp av den demonstrerade metoden. De övriga i klassen får se på när den eleven gör 

detta.  

 
”Jag börjar mina lektioner praktiskt, har eleverna samlade och har någon form av 

material, och visar eleverna ett tal t.ex. om jag har 5 klossar ger 3 till en elev och 

frågar sedan hur många det finns kvar. Detta för att eleverna ska kunna se konkret 

vad som skett.” 

 

De lärare som börjar sina lektioner på det här sättet menar att det blir en enkel och tydlig start 

på lektionen där eleverna får en bra bild av vad den ska handla om. En lärare valde istället att 

börja varje ny del med ett matematiskt problem. Eleverna får börja lösa det själva, för att de 

ska få möjlighet att tänka och räkna ut det på egen hand först. När de arbetat med det en stund 

får de diskutera med sin bänkkamrat innan de går igenom problemet gemensamt i helklass. 

Läraren ”tycker om det här sättet, tänk lite själv först, förr har jag haft så väldigt lätt att inte 

låta eleverna tänka själva utan att man hjälper dem direkt”. Det är anledning till att hon valt 

det upplägget, för att undvika att hjälpa eleverna för fort. Efter genomgången, oberoende på 
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vilket sätt den har skett, börjar eleverna räkna själva i matematikboken. Lärarna finns 

tillgängliga under hela lektionen för att hjälpa eleverna om de fastnar. Om det behövs kan det 

även bli en till genomgång under lektionens gång.  

5.1.3. Mål 
Målen med subtraktionsundervisningen är att eleverna ska få en förståelse för vad subtraktion 

är, de ska förstå innebörden av vad det är de gör, t.ex. när de subtraherar 10-7 ska eleverna 

förstå hur de gör och varför de ska göra på det viset. Eleverna ska även kunna automatisera 

och befästa de kunskaper som de lär sig. Det som har stått ut som den viktigaste delen inom 

subtraktionen är att eleverna ska få en förståelse för hur subtraktionen fungerar, eleverna ska 

även få en chans att klara sig senare i livet. En lärare ger ett kort och koncist svar på vad målet 

med subtraktionsundervisningen är: ”Eleverna ska nå kunskapskraven i matematik”. De 

övriga lärarna säger samma sak med andra ord eftersom det krävs att eleverna har en 

förståelse för vad subtraktion är om det ska kunna nå kunskapskraven.  

5.2. Utmaningar i undervisningen 
Här presenteras resultatet som handlar om utmaningar i undervisningen. Den här delen är 

uppdelad utifrån de fyra kategorier som skapades och användes vid analysen, för att enklare 

kunna se resultatet för de olika delarna. Den första rubriken är ”Konkret material och 

färdighetsträning”, där resultatet om lärarnas erfarenheter och utmaningar med att arbeta med 

konkret material och färdighetsträning har sammanställts. Nästa rubrik är ”Förståelse” som 

redovisar lärarnas utmaningar i att lära ut förståelsen inom subtraktion. Den sista rubriken är 

”Algoritmer” som presenterar lärarnas erfarenheter och deras utmaningar i att undervisa om 

algoritmer inom subtraktion.  

5.2.1. Konkret material och färdighetsträning 
Flera av lärarna anser att det är en utmaning att arbeta konkret. Det har, utifrån intervjuerna, 

framkommit att det dels är svårt att undvika att bli för abstrakt för fort och dels att det är svårt 

att använda flera olika konkreta material. Lärarna påpekar att det är en utmaning att arbeta 

konkret och att låta det ta tid, att komma ihåg att det inte är negativt att eleverna arbetar med 

ett konkret material en längre tid. Det är även utmanande att komma ihåg att arbeta med flera 

olika konkreta material för att hjälpa eleverna finna det material som de lär sig bäst med. En 

lärare: ”låser lätt fast dem i pengar, sen handlar allt om pengar vilket gör att de svarar i kronor 

även om det är något annat som efterfrågas”. Lärarna är överens om att konkret material kan 

vara till hjälp för undervisningen men att det är mycket arbete bakom det för att det ska bli 

bra. Trots att lärarna anser att det är en utmaning att arbeta konkret är de överens om att det 

kan hjälpa eleverna att arbeta med konkret material.   

 

När det kommer till färdighetsträningen är det utmanande att ge eleverna möjligheter till att 

utveckla automatisering. Lärarna anser att det är ”en utmaning att ge eleverna 

automatiseringen vid tiokamraterna”. De påpekar att eleverna behöver automatisera vissa 

delar inom subtraktionen för att inte fastna vid detaljer senare i utbildningen. Får eleverna 

t.ex. ett problem som de ska lösa ska de inte behöva fastna i en detalj som borde ha varit 

automatiserad – t.ex. om eleverna behöver räkna ut 10-4 för att kunna lösa ett större 

matematiskt problem ska de inte fastna vid det talet, utan de ska veta hur det räknas ut och 

sedan kunna gå vidare med problemet. Lärarna anser att det är svårt att veta hur mycket som 

krävs, undervisningsmässigt, innan eleverna har automatisering.   

5.2.2. Förståelse 
Att lära ut förståelsen är de flesta lärarna överens om att det är en utmaning i sig.  
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”Att lära ut förståelsen till eleverna, att de ska förstå vad det är de gör, vad det 

innebär med t.ex. likhetstecknet – det är en utmaning” 

 

Eleverna lär sig olika vilket medför att lärarna behöver kunna erbjuda eleverna flera olika 

möjligheter till att lära sig. Eleverna behöver få förståelse inom många olika delar i 

subtraktionen – t.ex. vid neråträkning, jämförelse, uppställning, terminologin osv. – några av 

de olika delarna har lärarna pekat ut som mer utmanande att lära ut förståelsen inom. 

Terminologin är ett exempel på en mer utmanande del, eftersom det gäller att lärarna 

uttrycker sig så tydligt som möjligt och att de använder de korrekta termerna hela tiden t.ex. 

subtrahera istället för vardagsspråkets ord minus. Det är "svårt att ge eleverna begreppen och 

få dem att förstå att t.ex. billigare kopplas till ett räknessätt". Det är även svårt att lära ut olika 

sätt för hur eleverna kan tänka vid textuppgifter där räknesättet inte står, utan där eleverna 

själva behöver läsa sig till detta med hjälp av ord i texten. Vidare är lärarna överens om att det 

är en utmaning att undervisa förståelsen inom tiotalsövergångar. Här är det svårt för lärarna 

att förmedla hur eleverna ska tänka på ett tydligt sätt. Vid mindre tal går det enklare eftersom 

det går bra att använda konkret material för att tydligt visa, men när eleverna får större tal blir 

det rörigare med konkret material.  

 

Förståelsen för likhetstecknet är även den en utmaning, när det undervisas om likhetstecknet 

är det svårt att få eleverna att förstå att det ska vara lika mycket på varje sida av 

likhetstecknet. En av lärarna har ”alltid funderat på hur likhetstecknet kan vara så svårt, hur 

ska man knäcka den koden?”. Enligt lärarna blir det ännu svårare när svaret och talet byter 

sida av likhetstecknet. Att förklara att det fortfarande innebär samma sak är något som är 

väldigt utmanande, vilket kan ha att göra med att lärarna anser att likhetstecknet är så pass 

enkelt att det blir svårt att förklara det tydligt för eleverna.   

5.2.3. Algoritmer 
Lärarna är ganska eniga om att det är en stor utmaning att lära ut algoritmer. De menar att 

eftersom det finns så många olika sätt att lösa en algoritm på kan det lätt bli krångligt för 

eleverna när detta lärs ut. Eleverna ska få undervisning i hur algoritmer räknas ut och de ska 

få bekanta sig med flera olika lösningsstrategier, vilket gör att som lärare kan de inte enbart 

välja ut ett sätt att förmedla till eleverna. När lärarna ska undervisa om algoritmer där det 

krävs att eleverna ställer upp talet blir det väldigt utmanande att förmedla till dem hur de ska 

tänka. Genom att eleverna ska få bekanta sig med flera olika lösningsstrategier behöver 

lärarna undervisa eleverna om de olika strategierna, vilka introduceras över en kort tid genom 

läromedlet. 

 
”Det är en utmaning att hitta en balans mellan att låta eleverna välja lösningssätt 

eller att man själv ska säga till eleverna att nej nu gör vi på det här sättet.”  

 

Alla olika delar ska synliggöras men utmaningen ligger i hur det görs på bästa sätt utan att 

eleverna blir negativt påverkade av det. Undervisningen, menar en lärare, ”behöver fokuseras 

på ett sätt, vilket blir en stor utmaning”. Lärarna är kluvna till hur de ska kunna fokusera på 

att få eleverna att förstå och tillägna sig ett lösningssätt när det är många olika strategier som 

bör erbjudas. 

5.3. Svårigheter eleverna kan få 
Här presenteras resultatet som handlar om svårigheter som eleverna kan få inom subtraktion. 

Den här delen är uppdelad utifrån de kategorier som gjordes vid analysen, för att enklare 

kunna se resultatet för de olika delarna. På grund av att det inte framkom något under 

intervjuerna som hörde till kategorierna ”Konkret material” och ”Färdighetsträning”, har 
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dessa valts bort under den här delen. Den här delen presenteras enbart under rubriken 

”Förståelse och algoritmer”, eftersom det inte framkom mycket inom någon av de två 

kategorierna. Under rubriken sammanställs lärarnas erfarenheter om vilka svårigheter 

eleverna kan få med förståelsen och med algoritmer inom subtraktion.  

5.3.1. Förståelse och algoritmer 
Lärarna är eniga om att förståelsen är en svårighet för eleverna. Eleverna har svårigheter med 

att förstå innebörden av likhetstecknet. Några lärare har sett att denna utmaning är 

återkommande i flera olika klasser. Förståelsen av de olika tecknen är även det en svårighet, 

om eleverna får ett problem som de ska lösa där det inte står rakt ut att det t.ex. är subtraktion 

de ska använda för att lösa det, får eleverna problem med att lösa problemet korrekt. När 

eleverna ska diskutera med varandra vad det är de har gjort är även det utmanande.  

 
”För att kunna förklara sitt tillvägagångssätt krävs det att eleven själv har förstått vad 

den gjort.” 

 

Genom diskussionerna blir det tydligt för lärarna när eleverna inte har förstått. Förståelsen för 

tiotalsövergångar är också en del som lärarna menar är en svårighet för eleverna. Eleverna har 

även svårigheter att se sambandet mellan addition och subtraktion. Lärarna urskiljer att elever 

har svårigheter att göra tankeled inom subtraktion, eleverna har inte förståelsen för hur de ska 

göra detta på samma sätt som de har inom addition.  

 

En del elever får det utmanande vid algoritmer. Lärarna är överens om att de svårigheter som 

framkommer mest hos eleverna vid algoritmer är när de ska ställa upp ett tal där de behöver 

låna över siffran noll.  

 
”Att växla vid uppställning när det är en nolla inblandat blir komplicerat, siffran noll 

är noll och ingenting.” 

 

Eleverna lånar ofta direkt från hundratal till ental om det finns en nolla på tiotal. Vidare har 

lärarna märkt att eleverna får svårigheter när algoritmerna ser ut på det här viset: _-3=2. 

Eleverna använder helt enkelt de siffror och tecken som finns i en vanlig uträkning, i detta fall 

3-2=1, och sätter därmed in siffran 1 på den tomma platsen. 

6. Diskussion 
Den här delen är uppdelad i två delar, den första delen är metoddiskussionen där de metoder 

som använts och dess för- och nackdelar diskuteras. I del två diskuteras resultatet, den 

kommer också vara uppdelad i två delar, frågeställning 1 kommer vara en del och 

frågeställning 2 och 3 kommer vara en del.   

6.1. Metoddiskussion 
Den här studien har varit en kvalitativ studie där insamling av data har skett genom intervjuer 

med lärare. Studien har pågått under 10 veckor vilket innebär att den har varit väldigt 

tidsbegränsad. Det har varit svårt att få tag på lärare villiga att ställa upp på en intervju. 

Många har avböjt på grund av tidsbrist, vilket delvis har berott på att de har hållit på med 

utvecklingssamtal under samma period som studien pågått. Studien bygger på intervjuer, trots 

det anser jag att studien har en god reliabilitet eftersom all insamlad data har hållits isär och 

blivit varsamt hanterad. Vid intervjuerna har jag försökt vara så saklig som möjligt och 

fokuserat på intervjufrågorna samt de svar lärarna har gett. Intervjufrågorna har tagits fram 

genom studiens syfte och frågeställningar samt även med hjälp av tidigare forskning. När 



 

20 

 

intervjufrågorna framställdes var målet att de skulle vara öppna, men samtidigt inriktade på 

ämnet, och inte ledande, för att minska risken att lärarnas svar påverkades av mig. Risken 

finns dock ändå att lärarnas svar vinklades, antingen undermedvetet eller medvetet från deras 

sida, vilket blir en svaghet i studien. Vid intervjuer går det inte att helt säkert veta om det svar 

som ges är det ”riktiga” svaret eller om den intervjuade har blivit påverkad av något, t.ex. mitt 

tonfall eller kroppsspråk. Larsen (2009:25) påpekar att intervjueffekten är en del som 

intervjuaren behöver ha i åtanke. Detta innebär att intervjuaren behöver vara medveten om att 

enbart dennes närvaro kan påverka den som blir intervjuad. Larsen (2009:25) menar att det är 

viktigt att, som intervjuare, inte låta sina egna åsikter bli påtagliga under intervjuerna. Jag har 

försökt hålla mig neutral under intervjutillfällena och jag kan genom inspelningar tycka mig 

höra att jag lyckats hålla mitt eget tyckande utanför. Vid intervjuerna var det svårt att inte 

tolka lärarnas svar, men genom att aktivt lyssna och ställa följdfrågor minskade risken för att 

jag tolkade deras svar utifrån mina egna värderingar. När intervjuerna sedan transkriberades 

ordagrant blev det lättare att utläsa vad lärarna faktiskt sagt och därifrån sammanställa ett 

resultat. 

 

Urvalet till den här studien var ett godtyckligt icke-sannolikhetsurval. Detta eftersom studien 

hade en tidsbegränsning på enbart 10 veckor och det var därför mer realistiskt hållbart att 

tillfråga de lärare som fanns inom räckhåll. Urvalet för den här studien blev därmed att det 

skulle vara lärare som undervisar i någon av årskurserna 1-3 samt att skolorna skulle vara 

inom samma kommun. En styrka med studiens urval är att jag, genom att enbart ta med lärare 

som undervisar i årskurserna 1-3, får ett relativt samlat innehåll på det insamlade materialet, 

eftersom samtliga lärare arbetar mot samma kunskapskrav. Ett par veckor in i studien märkte 

jag att gensvaret från lärare som ville medverka var väldigt lågt, därför valde jag att ta med 

friskolor också. Detta påverkar inte spridningen märkbart eftersom även den läraren som 

medverkade därifrån arbetar mot kunskapskraven för lågstadiet. En skola som accepterade 

hade en annan klassindelning än de övriga skolorna, vilket kan ha påverkat den lärarens svar. 

Det är dock inget jag ser som negativt eftersom den läraren har en bra insyn på samtliga tre 

årskurser istället för enbart en av dem. Dennes utmaningar kan dock vara helt andra på grund 

av hur klassindelningen ser ut.  

 

Jag anser att studien har en god reliabilitet och även en god validitet, detta eftersom all 

insamlad data har hanterats noggrant och varsamt. Intervjuerna har inte sammanblandats utan 

samtliga har hållits var för sig. Validiteten anser jag även den är god eftersom all insamlad 

data har varit relevant för studiens syfte. En svaghet med studien är att det enbart var fem 

lärare som ville medverka, men eftersom målet med studien inte var att kunna generalisera 

utan att få ny kunskap, anser jag att det inte påverkar studiens resultat avsevärt.  

6.2. Resultatdiskussion 
Resultatdiskussionen kommer att delas upp utifrån frågeställningarna. Frågeställning 1; ”Hur 

genomförs subtraktionsundervisningen?” kommer att diskuteras för sig själv, medan 

frågeställning 2 och 3; ”Vilka utmaningar har lärarna med subtraktionsundervisningen?” och 

”Vilka utmaningar/svårigheter kan lärarna se att eleverna får inom subtraktion?” kommer att 

diskuteras gemensamt för att enklare kunna se skillnader och likheter.   

6.2.1. Undervisning 
Under det här kapitlet diskuteras frågeställning 1; ” Hur planeras samt genomförs, utifrån 

lärarnas erfarenheter, subtraktionsundervisningen?”. Här under behandlas enbart sådant som 

behandlar subtraktion.  

 

Mål, planering och genomförande 
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Skollagen (SFS 2010:800) menar att det är viktigt att eleverna får möjlighet att utvecklas i sin 

undervisning. Undervisningen eleverna får ska ge dem tillräckliga kunskaper att dels nå 

kunskapskraven, dels möjlighet att kunna vidareutbilda sig och göra sina egna livsval. Detta 

tycks lärarna ha tagit i beaktning när de satte upp sina undervisningsmål; att eleverna ska få 

en förståelse, kunna automatisera kunskaperna och vara väl förberedda för att klara sig själva i 

livet. Läroplanen (Skolverket, 2011a:62) påpekar att eleverna dessutom ska ges möjlighet att 

utvecklas på ett sådant sätt att de efter avslutad utbildning kan göra enkla beräkningar och 

kunna föra matematiska diskussioner. Jag anser att eleverna, utifrån det resultat studien 

påvisat, har alla möjligheter att uppnå den nödvändiga förståelsen för detta och kan därmed 

utvecklas enligt läroplanen utifrån lärarnas mål. 

 

Skolinspektionen (2009:8f) påpekar att undervisningen i matematik är styrd av läromedlet, 

vilket kan leda till att undervisningen blir bristande och elever går miste om kunskap. 

Sammanställningen av samtliga intervjuer visar på att lärarnas planering utgår från det 

läromedel de har i klassrummet, men de arbetar även med extramaterial för att utöka de delar 

som brister i läromedlet. Jag uppfattar att lärarna är medvetna om att läromedlet inte är 

heltäckande och därför tar in mer material. Samtliga lärare är noggranna med att se till att 

eleverna får arbeta med mycket konkret material, flera lärare påpekar att planeringen av 

undervisningen ser till att anpassas efter klassens förutsättningar. Ur det sociokulturella 

perspektivet är det viktigt att de intellektuella och de fysiska redskapen ses tillsammans 

eftersom de skapar varandras förutsättningar, de praktiska och de teoretiska kunskaperna och 

en människas färdigheter är alltid både intellektuella och fysiska (Säljö, 2012:189). En elevs 

skolgång bör även den få vara både praktisk och teoretisk, vilket dessa lärare verkar ha tagit 

hänsyn till eftersom de medvetet låter eleverna arbeta både abstrakt och med konkret material. 

Det finns en risk att när lärarna låter läroboken ”styra” planeringen kan de gå miste om 

detaljerna i den. Genom att de utgår från läromedlets struktur kan de missa att se om det som 

kommer i läroboken passar in med elevernas förkunskaper. Löwing och Kilborn (2002:119f) 

menar att läraren behöver ha elevernas förkunskaper i vetskap vid en planering, bara för att 

eleverna har följt läromedlets struktur behöver det inte innebära att de har rätt förkunskaper 

för nästa del i läromedlet.  

 

Planeringen av undervisningen sker, för de flesta av lärarna, enskilt trots önskan om 

gemensam planering, till stor del på grund av tidsbrist och saknade möjligheter att möta övrig 

personal för gemensam planering. Skolverket (2011b:12ff) menar att det är viktigt att en 

planering sker gemensamt med övriga lärare eftersom eleverna annars kan få en för hög 

arbetsbelastning. Jag upplever inte att arbetsbelastningen är något problem för de intervjuade 

lärarna, eftersom de undervisar sina klasser i nästan samtliga ämnen och därmed vet vilken 

arbetsbelastning eleverna får. En av lärarna planerar gemensamt med en annan lärare på 

skolan, men utifrån resultatet kan jag inte utläsa att det blir någon skillnad i själva 

undervisningen mot dem som har enskild planering. 

 

Flera lärare arbetar med liknande upplägg på lektionerna, de startar lektionen med en 

gemensam genomgång där de visar vad det är eleverna ska arbeta med för att sedan gå vidare 

till enskilt arbete i boken. Lärarnas upplägg stämmer överens med en av de 

undervisningsformer Runesson (2000:20) tar upp, där läraren ger eleverna de olika tekniker 

som ska användas för att lösa uppgifterna. Eleverna tränas på att lära sig de generella 

teknikerna och procedurerna som de behöver för att kunna lösa uppgifterna på ett korrekt sätt. 

Skolverket (2011b:17ff) påpekar att det är viktigt att läraren har en tydlig balansgång mellan 

genomgångar, enskilt arbete och grupparbete, vilket dessa lärare tycks ha. Detta anser jag 

ökar elevernas möjligheter att utveckla sina kunskaper inom subtraktion.  
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Endast en av lärarna har ett annat upplägg än de övriga, hon låter eleverna arbeta självständigt 

först eftersom hon tycker det är viktigt att de får prova själva innan hon har en genomgång. På 

det här viset kan hon se hur elevernas tankegångar går. En annan undervisningsform 

Runesson (2000:20) tar upp handlar om att eleverna ska kunna förklara/visa hur de tagit sig 

fram till svaret utan en given metod, vilket passar in på hur den här läraren arbetar med sina 

elever.  Jag upplever att eleverna genom det här undervisningssättet får en chans att själva 

bestämma vilken metod som passar dem, vilket förhoppningsvis leder till en positiv 

utveckling. 

 

6.2.2. Undervisning – slutsatser  
Utifrån att koppla studiens resultat mot verksamhetsteorin och de tre nivåer Leontiev (1986, 

ref. i Engvall, 2013:92) tar upp, går det att utläsa att studiens medverkande lärare har en 

motivstyrd undervisning. Motivstyrd undervisning hör till den första nivån – 

verksamhetsnivån – och innebär att undervisningen är styrd av kursplaner, läroböcker 

och/eller skolans egna måldokument. Gemensamt för lärarna är att de utgår från läroboken i 

matematik, men även att de mål de satt upp kommer från skolans styrdokument, vilket leder 

till slutsatsen att deras undervisning bygger på ett motiv. Precis som Vygotskij menar 

Leontiev (1986, ref. i Engvall, 2013:92) att individer lär sig mentalt genom att arbeta 

praktiskt, något som samtliga lärare i den här studien tycks vara medvetna om eftersom de, 

utöver läroboken, arbetar mycket praktiskt och skulle vilja arbete ännu mer praktiskt. Lärarna 

skapar variation i klassrummet med hjälp av läroboken, praktiska övningar och extrablad. 

 

Den andra nivån i verksamhetsteorin, handlingsnivån, är målstyrd (Engvall, 2013:92f) och det 

är även de medverkande lärarnas lektioner. De flesta lärarna påbörjar sina lektioner med en 

gemensam genomgång, för att sedan låta eleverna arbeta enskilt i matematikboken – de har 

satt upp mål för lektionerna, men det är inte alltid självklart att lärarens och elevens mål är 

desamma. Det är viktigt att synliggöra målen för eleverna redan från början, om eleverna lätt 

kan se vad målen är kan det även underlätta för dem att nå målen. Studiens lärare har samma 

mål med sin undervisning; att eleverna ska få en förståelse, kunna automatisera sina 

kunskaper och vara väl förberedda för att klara sig själva i livet. Handlingsnivån påpekar dock 

att det inte alltid är självklart att målen är desamma bara för att undervisningen ser likadan ut 

(Engvall, 2013:92f), men i den här studien framkom det att alla lärarna förutom en har samma 

upplägg och mål. Den avvikande läraren börjar sina lektioner annorlunda, denne fokuserar på 

att låta eleverna få ett problem först innan de har en gemensam genomgång – men lärarens 

mål är fortfarande lika som de övriga lärarnas. Handlingsnivån kan ses ur två perspektiv, den 

första är vad som ska uppnås och den andra är hur det ska uppnås (Engvall, 2013:92f). 

Genom den här studiens resultat går det att utläsa att samtliga lärare fokuserar på vad som ska 

uppnås, de har ett tydligt mål med undervisningen men det blir inte lika tydligt under 

intervjuerna hur målet ska uppnås. 

6.2.3. Utmaningar och svårigheter 
I det här kapitlet diskuteras frågeställning 2 och 3; ”Vilka utmaningar har lärarna med 

subtraktionsundervisningen?” och ”Vilka svårigheter kan lärarna se att eleverna får inom 

subtraktion?” gemensamt för att belysa deras likheter och skillnader.   

 

Konkret material, förståelse, färdighetsträning och algoritmer 

Ur det sociokulturella perspektivet ses de intellektuella och de fysiska redskapen alltid 

tillsammans (Säljö, 2012:189). Lärarna tycker dock att det är svårt att arbeta konkret eftersom 

det är mer tidskrävande än att arbeta abstrakt. De är överens om att genom att arbeta konkret 
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med eleverna blir det en hjälp i undervisningen eftersom eleverna därmed får både det 

intellektuella och det fysiska, vilka tillsammans skapar varandras förutsättningar enligt det 

sociokulturella perspektivet (Säljö, 2012:189). Det innebär att om lärarna kan få ett bättre flyt 

på hur de ska arbeta med det konkreta materialet tillsammans med det abstrakta, kan det 

förenkla förutsättningarna för dem att ge eleverna den undervisning de har rätt till. De kan 

genom att få en bra struktur på både de abstrakta och de konkreta delarna skapa bättre 

förutsättningar åt eleverna för deras lärande. Skolverket (2011b:28) påpekar dock att det inte 

är materialet som är konkret utan att det är lärarna som ska konkretisera materialet, det som är 

viktigt är alltså hur materialet används. Lärarna bör istället för att fokusera på att det ska vara 

konkret material, fokusera på hur de ska konkretisera materialet på ett så tydligt sätt som 

möjligt.  

 

Den proximala utvecklingszonen, som är den zon som ligger precis utanför en människas 

kunnande, är där en människa bör befinna sig för att kunna ta till sig ny kunskap (Säljö, 

2012:192ff). Lärarna har tagit upp att de tycker att förståelsen är en del som är utmanande att 

lära ut på ett sådant sätt att eleverna förstår innebörden av det de gör, men den delen är också 

utmanande för eleverna att lära sig. Detta kan ha att göra med att undervisningen som sker är 

utanför elevernas proximala utvecklingszon. Om undervisningen är för långt ifrån elevernas 

proximala utvecklingszon blir det svårt för dem att ta till sig den nya kunskap som erbjuds. 

Detta eftersom kunskap är något som eleverna måste delta i – de behöver själva vilja lära sig – 

för att kunna få den (Säljö, 2012:192ff), det är svårt att delta i något som inte alls är 

begripligt.  

 

Eleverna har dessutom svårt att se sambandet mellan subtraktion och addition, det kan ha att 

göra med att lärarna väljer att först introducera addition och sedan subtraktion var för sig 

istället för att ha dem gemensamt. Larsson (2011:46) menar att sambandet mellan dessa två 

räknesätt enklast ses genom att de introduceras gemensamt direkt. Subtraktion och addition 

hör ihop och är varandras motsatser och bör därmed läras in tillsammans. Den lärare som 

introducerade subtraktion och addition gemensamt nämnde ingenting om att eleverna har 

svårt att se sambandet mellan räknesätten, vilket absolut kan visa på att det Larsson (2011:46) 

säger stämmer.  

 

Enligt de intervjuade lärarna är förståelsen för terminologin utmanande att undervisa. Löwing 

(2004:116ff) påpekar att det är viktigt att lärarna använder de korrekta termerna för att 

undvika missförstånd. Eleverna kan, om vardagsspråk används, få det svårt att utvecklas 

eftersom lärarna därmed kan bli otydliga (Löwing, 2004:116ff). Enligt lärarna har eleverna 

svårt att diskutera sina tillvägagångssätt med sina klasskamrater, vilket skulle kunna vara en 

reflektion på att lärarna byter mellan vardagsspråk och korrekta termer. Eleverna kan utifrån 

det få svårigheter att veta hur de ska uttrycka sig korrekt och vad som är vad i det som de 

faktiskt har gjort. Att eleverna har svårt att diskutera sina tillvägagångssätt kan även bero på 

att subtraktion är mer komplex än t.ex. addition. Barrouillet (2008:239) menar att eftersom 

subtraktionen har fler steg vid uträkning än addition klarar inte elevernas minne att spara alla 

steg som de tagit. Eleverna får alltså lov att räkna ut uppgiften på nytt istället för som i 

addition där de kan plocka svaret från minnet.     

 

Enligt Skolverket (2011b:30) är färdighetsträning något eleverna ska få, för att undvika att de 

fastnar vid detaljer när de t.ex. ska lösa ett problem. Färdighetsträning innebär att 

arbetsminnet ska tränas strukturerat och begränsat för att kunna lagra det som tränas i 

långtidsminnet. Lärarna anser att det är en utmaning att ge eleverna automatisering på det som 

de lär sig, t.ex. tiokamraterna, det är svårt att veta hur mycket träning eleverna behöver innan 
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automatiseringen sker. Det kan, enligt mig, påverka eleverna negativt eftersom lärarna kanske 

går vidare till nästa undervisningsmoment innan eleverna befäst kunskaperna inom den delen. 

Det i sin tur kan leda till att eleverna hamnar utanför den proximala utvecklingszonen. 

Vygotskij (Säljö, 2012:192ff) menar att det krävs ett samspel mellan lärarna och eleverna för 

att lärandet ska ske och eleverna ska kunna förvärva nya kunskaper. Om lärarna har svårt att 

se när eleverna har fått tillräckligt med färdighetsträning kan det troligen bli svårt att hålla sig 

inom den proximala utvecklingszonen, vilket i sin tur kan leda till att elevernas utveckling 

begränsas. 

 

Algoritmer är en utmanande del både i undervisningen och för eleverna, och lärarna påpekar 

att ur undervisningssyfte är det en utmaning att veta hur de ska undervisa om algoritmerna på 

ett bra sätt för att kunna ge eleverna flera olika lösningsstrategier. Löwing (2008:136) tar upp 

tre vanliga lösningsstrategier för algoritmer; lånemetoden, utfyllnadsmetoden samt 

likatilläggsmetoden. Dessa tre påminner om varandra och kan därmed, för eleverna, bli svåra 

att förstå hur de ska användas korrekt utan att blanda ihop de olika. Utifrån tidigare nämnda är 

det viktigt att lärarna ger eleverna möjlighet att själva finna det sätt som passar den, eftersom 

att alla lär olika. Löwing (2008:139) tar själv upp att ingen av de tre ovannämnda är bättre än 

någon annan, utan om en elev har lärt sig räkna på ett sätt ska denne inte behöva byta metod 

eftersom det kan förvirra eleven. Lärarnas dilemma är hur de ska undervisa de olika 

metoderna, eftersom eleverna ska få undervisning i många olika metoder, men om en elev har 

tagit till sig en metod borde den eleven få lösa sina uppgifter med hjälp av den.  

 

Ur elevernas synvinkel är lärarna överens om att algoritmer där eleverna behöver ställa upp 

och växla över siffran noll är en svårighet för dem. Detta har även Brown och Burton 

(1978:162ff), Chang m.fl. (1998:66f), Fiori och Zuccheri (2005:28) samt Riccomini 

(2005:234) sett att det är en svårighet för elever. Brown och Burton (1978:162ff) har sett att 

elever ofta lånar över siffran noll, alltså de går direkt från hundratal till ental, vilket de 

medverkande lärarna i den här studien även har sett i sina klasser. Innan eleverna börjar med 

den här typen av uträkningar bör de ha koll på enheterna i talen, att hundratal, tiotal och ental 

sitter. Läraren behöver se att eleverna har automatiserat den här delen innan de går vidare. En 

av lärarna påpekade att eleverna ofta ser siffran noll som ”noll och ingenting”, vilket troligen 

kan göra att eleverna inte ser att den faktiskt har ett värde i ett tal. Löwing (2009:14) påpekar 

att när elever inte klarar av att räkna ut enkla tal har det förmodligen att göra med att de inte 

har fått lära sig räkna med flyt i subtraktion i de tidigare klasserna. Därför borde lärarna 

försöka backa i undervisningen eftersom den typen av uppgift förmodligen ligger utanför 

elevernas proximala utvecklingszon. Skolverket (2011b:30) säger att eleverna inte ska behöva 

fastna i detaljer utan färdighetsträningen är viktig.  

 

Lärarna påpekar även att de ser att eleverna får svårigheter när de ska lösa en algoritm där det 

saknas en term, vilket även Lindvall och Ibarra (1980:55) sett i sina studier. Elever som 

avslutar tredjeklass ska kunna förklara begreppens egenskaper med hjälp av symboler och 

även kunna välja lämplig räknemetod (Skolverket, 2011a:67), vilket innebär att eleverna 

behöver förstå subtraktionsalgoritmer. Om en term saknas ska eleven ha vetskap om att det är 

en siffra som ska vara där och inte en symbol, det är därmed viktigt att lärarna ser till att 

eleverna får grunderna innan de går vidare i undervisningen. Även detta har med den 

proximala utvecklingszonen att göra, allt som eleverna lär sig bör vara inom den zonen för att 

de ska kunna utvecklas på ett enkelt och bra sätt (Säljö, 2012:192ff). Om eleverna inte har 

grundkunskaper om vad en symbol är och vad en siffra är osv. blir det svårt för dem att lära 

sig hur de ska lösa en subtraktionsalgoritm där en term saknas, de hamnar helt enkelt utanför 

den proximala utvecklingszonen. När elever löser en algoritm med saknad term som ett 
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vanligt tal, såsom lärarna observerat att de kan göra, kan det visa på att eleverna saknar vissa 

grunder. Detta kan eventuellt leda till att de längre fram i undervisningen får svårigheter. 

6.2.4. Utmaningar och svårigheter – slutsatser  
I den här studiens resultat har det framkommit att lärarna anser att det är utmanande att lära ut 

förståelsen, terminologin, algoritmer, att arbeta konkret och automatiseringen. Leontiev 

(1986, ref. i Engvall, 2013:94) tar upp att det är viktigt att det finns ett tydligt samband mellan 

motiv – mål – handlingar samt resultat, det kan nämligen bli svårt att sätta upp mål och en 

handlingsplan om inte motivet och resultatet ställs emot varandra. Med tanke på att de 

medverkande lärarna utgår från en lärobok i sin undervisning, kan slutsatsen dras att det leder 

till att lärarnas handlingar indirekt visar vad matematiken kan vara samt vad det innebär att 

lära sig och kunna subtraktion. Eleverna kan få en bild av subtraktionen som kanske inte alltid 

överensstämmer med vad subtraktion faktiskt är. I och med att lärarna utgår från sina 

läromedel kan det leda till att de glömmer att ställa motiv och resultat mot varandra, trots att 

det fortfarande är viktigt att motivet och resultatet kompletterar varandra. 

 

Svårigheter hos eleverna som framkommit genom den här studien är; algoritmer, 

terminologin, förståelsen, sambandet mellan addition och subtraktion samt till viss del 

automatiseringen. Leontievs (1986, ref. i Engvall, 2013:92) lägsta nivå inom 

verksamhetsteorin är operationsnivån, vilken tar upp att för att en handling ska bli 

automatiserad krävs det goda kunskaper inom t.ex. subtraktionstabellerna för automatisering 

vid algoritmer. Några av de medverkande lärarna har svårt att veta hur mycket eleverna 

behöver öva på ett och samma moment för att det ska bli automatiserat, vilket till viss del 

skulle kunna ha koppling till att automatiseringen idag ofta tas över av bl.a. miniräknare och 

att utrymme därmed lämnas åt andra kunskaper istället (Engvall, 2013:95f). De övriga 

svårigheter som lärarna uppmärksammat hos eleverna kan ha att göra med lärarnas arbetssätt. 

Leontiev (1986, ref. i Engvall, 2013:94) tar upp, som tidigare nämnts, vikten av att motivet 

och resultatet ställs mot varandra. Om lärarna inte gjort detta på ett tydligt sätt kan det skapa 

svårigheter för eleverna att lära sig matematiken (subtraktionen) på ett bra sätt. Eleverna kan 

utifrån lärarens handlingar få en bild av att matematiken enbart handlar om att räkna i en bok 

eller träna inför ett prov (Engvall, 2013:94f). Slutsatsen blir därmed att de utmaningar läraren 

har i undervisningen samt de svårigheter lärarna ser att eleverna får mycket väl kan ha att göra 

med lärarens handlingar i klassrummet. 

7. Slutsatser 
I den här studien har syftet varit att undersöka lärarnas erfarenheter om hur undervisningen 

inom subtraktion planeras och genomförs samt vilka utmaningar respektive svårigheter 

lärarna ser i subtraktionsundervisningen. Detta har undersökts eftersom jag tidigare kunnat se, 

utifrån examensarbete 1, att elever har svårigheter inom subtraktion.  

 

Slutsatserna som går att se i den här studien är att de medverkande lärarna ofta förlitar sig till 

läromedlet – vilket innebär att lärarna gärna använder läromedlet som grund i det arbete som 

ska göras. Det kan bero på att lärarna saknar kunskaper om vikten av att se till att motiv och 

resultatet av undervisningen hör ihop. Lärarnas erfarenheter om de utmaningar samt 

svårigheter som eleverna får inom subtraktionen kan även det tyda på att de saknar en tydlig 

koppling mellan motiv och resultat för undervisningen, alla handlingar som lärarna gör i 

klassrummet påverkar eleverna direkt och indirekt. Slutsatsen blir därför att det saknas en 

kunskap hos lärarna om ämnet och även om hur subtraktionen bör undervisas.   
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8. Vidare forskning 
Den här studien har utgått från lärarnas perspektiv för att uppnå syftet, vilket gör att det vore 

intressant att forska vidare om elevers utmaningar/svårigheter inom subtraktion utifrån deras 

perspektiv. Fokus skulle i det fallet ligga på att studera och intervjua eleverna inom 

subtraktion. De kanske tycker att det är andra delar inom subtraktion som är utmanande/svåra 

än de som framkommit i den här studien. Genom att ha fokus på eleverna kanske även 

orsakerna till utmaningarna/svårigheterna skulle synliggöras. Med fokus på elevernas 

perspektiv skulle en större överblick kunna göras utifrån resultatet i den här studien, vad 

tidigare forskning säger samt vad eleverna själva anser.  
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Informationsbrev till lärare 

                          
Information om en studie om lärares erfarenheter av undervisning i subtraktion. 

 

Hej!  

Mitt namn är Hillevie Rosenson och jag är lärarstuderande på Högskolan Dalarna. Jag arbetar just nu 

med examensarbete 2 och under de närmaste veckorna kommer jag att samla in empiriskt material för 

att slutföra min studie.  

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning.  

Det material som samlas in kommer handla om hur undervisningen inom subtraktion genomförs och 

vad lärarna ser som utmanande i subtraktionsundervisningen, vilket är syftet med studien. Det här 

arbetet är en fortsättning på mitt examensarbete 1 där jag studerade faktorer som påverkar 

undervisningen i subtraktion. 

Insamlingen av den empiriska datan kommer ske genom intervjuer.  
Studiens resultat kommer att grundas på de intervjuer som utförs med deltagande lärare. Intervjuerna 

kommer att genomföras  i skolan (eller annan överenskommen plats) och beräknas ta ca 30-45 

minuter. Totalt är tre skolor tillfrågade att medverka, samtliga klasslärare för årskurs 1-3 tillfrågas. Jag 

väljer att tillfråga samtliga klasslärare för årskurs 1-3 eftersom det är av vikt att få höra om flera olika 

lärares undervisningssätt.  

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 

närmare motivering.  

Intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt, och varken du eller skolan kommer att namnges i 

studien. Samtalet behöver spelas in för att inga viktiga delar av intervjuerna ska missas i 

sammanställningen, men inspelningen kommer att raderas så snart examensarbetet är godkänt. Efter 

sammanställningen av studien och examensarbetet i sin helhet är avslutat kommer du självklart få ta 

del av det färdiga arbetet.              

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. 
Ytterligare upplysningar lämnas av mig eller nedanstående handledare. 

Hillevie Rosenson                   Handledare: Eva-Lena Erixon. 

0768247602                                                                           0701918482 

H12hilro@du.se  eer@du.se                   

 

Genom att skriva ditt namn och e-postadress/telefonnummer nedan anger du ditt deltagande i 

undersökningen.  

Skicka detta dokument till ovanstående mailadress senast 21/9 2016. 

Jag är väldigt tacksam för att ni tar er värdefulla tid till att bidra till mitt arbete. 

 

Namn    mailadress/telefonnummer 
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Intervjufrågor 

Hur länge har du arbetat som lärare i matematik?  

I vilka årskurser undervisar du matematik? 

 

När på terminen påbörjas matematikundervisningen?  

 

Hur många terminer undervisar du samma klass? 

 

När börjar subtraktionsundervisningen?  

Hur planerar du subtraktionsundervisningen? 

Hur sker subtraktionsundervisningen? (Dvs. hur ser upplägget ut under 

lektionerna/terminerna?)  

Vad använder du för undervisningsmaterial? 

Vilka mål har du med subtraktionsundervisningen?  

 

Förändras målen kommande terminer? (Eller är det samma mål hela lågstadiet?) 

 

Vilka utmaningar brukar du se att eleverna får inom subtraktionen?  

 

Vilka utmaningar finns i subtraktionsundervisningen?  

 

Upplever du att utmaningarna i subtraktionsundervisningen förändras? 

Upplever du att elevernas förståelse förändras under subtraktionsundervisningen? 

 

Är det någon utmaning i undervisningen som du ser återkommer i varje ny klass du 

undervisar?  
 

 

 

 

 


