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Sammanfattning 
Yngre elever har generellt svårare för subtraktion än addition. Svårigheten ligger i att det finns 

fler aspekter att ta hänsyn till för att göra gynnsamma strategival och använda sig av lämpliga 

beräkningsmetoder. Genom ett test med uppföljande röstsvar hos elever ur en årskurs 2 

undersöker vi hur de gör och vad som skiljer sig åt eleverna emellan när de räknar subtraktion. 

Syftet med denna studie är att genom ett deskriptivt förhållningssätt identifiera de strategier och 

beräkningsmetoder elever ur en svensk årskurs 2 spontant använder sig av vid huvudräkning 

vid subtraktion i talområdet mellan 21 och 100. Vidare analyserar vi huruvida det finns några 

samband mellan elevers val av strategi och beräkningsmetod samt huruvida det finns några 

skillnader mellan pojkars och flickors val av strategi och beräkningsmetod. Vi analyserar även 

om det finns något samband mellan strategival, beräkningshastighet samt korrekt svar utifrån 

problemets utformning och tillhörande gynnsam strategi. 

 

För att uppnå syftet med denna studie formulerar och söker vi svar på elva frågeställningar. 

Utifrån den kunskapsöversikt som har gjorts och i linje med syftet med denna studie ställer vi 

även två hypoteser. 

 

Beträffande strategival förhåller eleverna sig övervägande till direkt subtraktion. Detta mönster 

gäller för pojkar såväl som för flickor. Den största spridningen i val av strategi återfinns där 

uppgifterna är utformade för att gynna indirekt addition som strategival. Dock ska tilläggas att 

även dessa uppgifter till övervägande del uppvisar en användning av direkt subtraktion. 

Gällande beräkningsmetoder har eleverna till största del använt sig av talsortsvis beräkning. 

Till skillnad från strategival uppvisas en skillnad mellan pojkars och flickors val av 

beräkningsmetod. Pojkarna tenderar att variera sina metoder medan flickorna ofta förhåller sig 

till en och samma.  

 

Beträffande samband mellan strategival och beräkningshastighet utifrån problemets utformning 

och gynnsam strategi kan urskiljas att problemets utformning kan ha en påverkan på 

beräkningstiden. Dock kan inget samband identifieras mellan gynnsam strategi och tid. 

Beträffande samband mellan strategival och antal rätt utifrån problemets utformning och 

gynnsam strategi kan urskiljas att både problemets utformning och gynnsam strategi kan ha en 

påverkan på antal rätt.  
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INLEDNING  
Med ett intresse för matematik har vi som blivande grundlärare med inriktning mot arbete i 

förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 velat fördjupa vår kunskap inom detta ämne. Mer 

specifikt söker vi kunskap inom ämneslitteratur och forskningsfält om elevers förmåga till olika 

strategi- och metodval. Som blivande lärare har vi även att förhålla oss till vad styrdokumenten 

föreskriver.  

 

Enligt Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11 rev. 2018, s. 

54) ska elever sålunda genom undervisningen utveckla ”…kunskaper för att kunna formulera 

och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och 

resultat”. Vidare ska de ges förutsättningar att utveckla ”…intresse för matematik och tilltro till 

sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang”. Enligt Kommentarmaterial till 

kursplanen i matematik (rev. 2017, s. 5) kan sådan tilltro och intresse skapas genom att elever 

får kunskaper i och om olika metoder och strategier för att nå lösningar på problem. Genom att 

eleverna själva får reflektera över och pröva sig fram med olika metoder och strategier gynnas 

tilltron till den egna förmågan att lösa problem. Därigenom ges möjlighet till ett vidare intresse 

och ytterligare matematisk kunskapsutveckling.  För att kunna använda matematik i olika 

sammanhang behöver sålunda elever ”… ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med 

grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet” (Lgr 11 rev. 2018, 

s. 54), där eleverna förutom kunskaper i strategier och metoder även ges förutsättningar att träna 

på gynnsamma val av dessa utifrån olika situationer (Skolverket rev. 2017, s. 6). Kursplanen 

lyfter i detta sammanhang även vikten av att utveckla elevers förmåga att ”…välja och använda 

lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter” (Lgr 11 rev. 

2018, s. 55).  

 

Genom att lära sig att identifiera och behärska de beräkningsstrategier och metoder som är 

relevanta utifrån en given situation kan elevers tankemässiga kapacitet fokusera på mer 

komplex problemlösning istället för på beräkningsutförande (Skolverket rev. 2017, s. 8). I 

centralt innehåll för årskurs 1-3, utifrån denna kontext, belyses undervisning av ”De fyra 

räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer”, ”Centrala metoder 

för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning…” samt 

”Metodernas användning i olika situationer” (Lgr 11 rev. 2018, s.55). Centrala metoder för 

beräkningar förklaras i sammanhanget som ”…metoder som är effektiva i den givna 

situationen, men samtidigt så generella att de är användbara i nya situationer” (Skolverket rev. 

2017, s. 14). Slutligen ska, kopplat till ovanstående syften och centrala innehåll, elever för 

godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 kunna ”…välja och använda i huvudsak fungerande 

matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar 

med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat” (Lgr 11 rev. 

2018, s. 60).  

 

Vi har under våra verksamhetsförlagda utbildningsperioder observerat och reflekterat över de 

svårigheter elever uppvisar vid subtraktionsräkning. Dessa observationer har fått ligga till grund 

för inriktningen på den kunskapsöversikt som gjordes inför denna studie. Översikten visade 

bland annat på vikten av att i undervisningssammanhang få kunskap om flera olika strategier 

för att kunna göra gynnsamma strategival (Carr, Taasoobshirazi, Stroud & Royer 2011; 

Caviola, Mammarella, Pastore & LeFevre 2018; Linsen, Verschaffel, Reynvoet & De Smedt 

2014; Murata & Kattubadi 2012; Peltenburg, van den Heuvel-Panhuizen & Robitzsch 2012; 

Peters, De Smedt, Torbeyns, Ghesquière & Verschaffel 2012; Selter 2001). Vidare 

poängterades betydelsen av att kunna växla strategi beroende på problemets utformning (t ex. 
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Selter 2001; Caviola et al. 2018; Peters et al. 2012). Resultat från forskningsfältet synliggjorde 

även elevers svårigheter att göra gynnsamma val av strategi och beräkningsmetoder (t ex. 

Peltenburg, van den Heuvel-Panhuizen & Robitzsch 2012; Linsen 2014; Peters 2012; Caviola 

2018). 

 

Vår blivande yrkesroll, våra erfarenheter från verksamhetsförlagd utbildning samt erhållen 

kunskap från tidigare forskning har sammantaget fått ligga till grund för denna studies val av 

inriktning. 

Begreppshantering 

Tidigare forskning behandlar gynnsamma strategival utifrån olika infallsvinklar och med olik 

begreppshantering. En kunskapsöversikt med syfte att identifiera de strategier som anses 

gynnsamma för subtraktionsinlärning i de tidiga skolåren belyser den omfattande 

begreppsfloran som förekommer inom forskningsfältet. Förutom att använda olika ord för 

samma innehåll och tillvägagångssätt styr studiernas syften vilka strategier och metoder som 

har behandlats.   

För att underlätta begreppshanteringen och göra läsningen mer lätthanterlig har vissa beslut 

gällande begreppsdefinition tagits. På grund av denna studies omfattande sidantal redovisas 

begrepp sålunda på flera ställen i den löpande texten. Förutom denna hantering återfinns även 

en begreppskarta med förklaringar och exempel som bilaga 1. 

För denna studie används i möjligaste mån endast ett namn för de strategier och metoder som 

har samma innebörd men olika namn. Vidare har vi valt att huvudsakligen använda de svenska 

motsvarigheterna till de engelska begreppen.  

Disposition 

Denna studie har, som ovan redogjorts för, inletts med en förklaring till valet av inriktning. En 

förklaring till hur vi hanterar begrepp har även givits.  Därefter följer ett bakgrundsavsnitt där 

tidigare forskning samt ämneslitteratur sätter studien i sin kontext. Detta följs av en definition 

av studiens syfte, frågeställningar och hypoteser. Denna studies metodologi redogörs för i 

avsnittet för Metod där även beskrivning av urval och genomförande återfinns. Metodavsnittet 

avslutas med tillhörande metoddiskussion. Efterföljande avsnitt redogör för studiens resultat. 

Avslutningsvis diskuteras studiens resultat samt dess konsekvenser för professionen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

BAKGRUND 
För att sätta denna studie i en kontext redogörs i detta avsnitt för tidigare forskning samt 

ämneslitteratur gällande elevers användande av de strategier och beräkningsmetoder som anses 

gynnsamma för subtraktionsinlärning i de tidiga skolåren. Således ligger detta avsnitt till grund 

för denna studies syfte, frågeställningar och hypoteser. Till att börja med följer en kort 

redogörelse för svårigheter med subtraktionsberäkning och varför strategival i det 

sammanhanget är viktiga. Vidare redogörs för några av de omständigheter som leder till 

gynnsamma strategival. Avsnittet avslutas därefter med tidigare forskningsresultat angående 

elevers strategival. För metodbakgrund hänvisas till avsnittet om Metodologi under Metod (s. 

8). 

 

Svårigheter i subtraktionsberäkning 

Subtraktion verkar för elever i de tidiga skolåren vara en källa till större svårigheter än addition. 

Selter (2001, ss. 166 & 170) visar vid tre olika mätningar under nio månader hur 298 tyska 

elever i årskurs 3 till 4 konstant uppvisade sämre resultat för subtraktionsberäkning i jämförelse 

med addition. Dessa resultat förklarades bland annat genom att addition framhölls framför 

subtraktion i undervisningssammanhang. Forskaren pekade även på ett ensidigt 

undervisningsfokus i subtraktion till förmån för ”ta bort” strategier på bekostnad av ”räkna upp” 

och ”räkna ner” strategier. 

Även McIntosh (2008, s. 122) pekar på svårigheter med subtraktionsräkning i jämförelse med 

addition och menar att dessa kan förklaras med att subtraktion kan räknas på fler sätt än 

addition. Löwing (2008, ss. 85 – 86 & 116) redogör för en liknande åsikt och nämner i 

sammanhanget bland annat ta bort, lägga till, jämföra, lika tillägg samt runda tal som exempel 

på strategier som kan användas vid subtraktion. Författaren poängterar även vikten av att elever 

lär sig hantera flera olika strategier då effektiviteten i valet av strategi ofta beror på förmågan 

att kunna avläsa vilken strategi som är mest lämplig för den givna situationen. Vidare menar 

Löwing (2008, s. 67 & 109) att effektiva strategival för beräkningar kännetecknas av enkla 

deloperationer där tankekraft frigörs till mer komplexa matematiska problem. Likaså belyser 

McIntosh (2008, s.117) vikten av att ha en bred och flexibel repertoar av 

huvudräkningsstrategier för att hålla nere antalet beräkningssteg och på det viset undvika att 

överbelasta arbetsminnet med felaktiga lösningar som följd. Att välja en strategi, i betydelsen 

gynnsam, innebär således att använda sig av en beräkning med så få och enkla beräkningssteg 

som möjligt, något som framhålls av bland andra Peltenburg, van den Heuvel-Panhuizen och 

Robitzsch (2012) samt Torbeyns, De Smedt, Stassens, Ghesquière och Verschaffel (2009). 

Genom att göra gynnsamma val kan sålunda effektiva, det vill säga snabba och korrekta, 

lösningar erhållas och därmed frigöra minneskapacitet till mer komplexa problem.  

 

Gynnsamma strategival 

I den kunskapsöversikt som ligger till grund för detta examensarbete har ett internationellt 

forskningsfält analyserats med syfte att identifiera och upplysa om de strategier som anses 

gynnsamma för subtraktionsinlärning i de tidiga skolåren. Samma kunskapsöversikt har även 

analyserat huruvida det finns några specifika omständigheter som leder till gynnsamma 

strategival och hur de omständigheterna i sådana fall ser ut. Från de ingående studierna har 

sålunda bland annat kunnat urskiljas omständigheter som kunskap om flera olika strategier, 

strategival beroende på problemets utformning samt matematisk förståelse som viktiga.  
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Tidigare forskning visar sålunda att kunskap om olika strategier är väsentligt för att kunna göra 

gynnsamma strategival (Carr et al. 2011; Caviola et al 2018; Linsen et al. 2014; Murata & 

Kattubadi 2012; Peltenburg, van den Heuvel-Panhuizen & Robitzsch 2012; Peters et al 2012;  

Selter 2001). I det sammanhanget lyfts speciellt kunskap om hur och när indirekt addition är 

gynnsamt i förhållande till direkt subtraktion (Peters et al 2012; Peltenburg, van den Heuvel-

Panhuizen & Robitzsch 2012; Selter 2001; Linsen et al. 2014). Problemets utformning är också 

av vikt för att kunna göra gynnsamma strategival (Peters et al. 2012; Selter 2001; Caviola et al. 

2018). Peters et al. (2012) menar i sammanhanget att indirekt addition är att föredra när 

differensen är liten och direkt subtraktion är att föredra när differensen är stor i en 

subtraktionsuträkning. Peltenburg, van den Heuvel-Panhuizen och Robitzsch (2012) 

specificerar detta ytterligare genom att analysera fler kriterier där tiotalsövergångar tillsammans 

med indirekt addition är gynnsamt utifrån antagandet att korta beräkningsvägar även är 

gynnsamma beräkningsvägar. Caviola et al. (2018) lyfter även tiotalsövergångar tillsammans 

med storleken på subtrahenden av betydelse för strategivalet. 

Även kunskap om beräkningsmetoder ligger till grund för gynnsamma strategival. Peltenburg, 

van den Heuvel-Panhuizen och Robitzsch (2012) tillsammans med Caviola et al. (2018) 

benämner i sammanhanget talsortsvis beräkning. Talsortsvis beräkning innebär att beräkna 

talsorterna för sig (exempel 55 - 12, 50 - 10 = 40, 5 - 2 = 3, 40 + 3 = 43). Peltenburg, van den 

Heuvel-Panhuizen och Robitzsch (2012) menar i sammanhanget att detta är ett effektivt sätt att 

räkna vid direkt subtraktion och i de fall talsorterna räcker till. Vidare nämner Peltenburg, van 

den Heuvel-Panhuizen och Robitzsch (2012) tillsammans med Murata och Kattubadi (2012) 

nämner även stegvis beräkning som en betydelsefull beräkningsmetod. Stegvis beräkning 

innebär att beräkningen görs i olika steg (exempel 63 - 47, 63 - 40 = 23, 23 - 3 =20, 20 - 4 = 
16). Peltenburg, van den Heuvel-Panhuizen och Robitzsch (2012) menar i sammanhanget att 

detta är en effektiv beräkningsmetod både i direkt subtraktion samt indirekt addition. 

Peters et al. (2012) påpekar även vikten av minus- och plustecknets betydelse och menar i 

sammanhanget att förståelsen för minustecknet i betydelsen att något bara ska tas bort och för 

plustecknet att något ska läggas till ställer till det för eleverna vid strategival som indirekt 

addition. Även matematisk förståelse framhålls som betydelsefull för förmågan att kunna göra 

gynnsamma strategival. Selter (2001), Carr et al. (2011) och Linsen et al. (2014) tar upp 

talförståelse, talets relation till andra tal eller talets storlek som grund för att kunna göra 

gynnsamma strategival. Linsen et al (2014) menar även att talförståelse påverkar tid och antal 

rätt i större utsträckning än att växla strategi. Caviola et al. (2018) menar i sammanhanget att 

yngre elever ofta inte utvecklat tillräcklig talförståelse för att göra självständiga strategival utan 

tenderar att hålla sig till den strategi som de närmast i tid har lärt sig. Strategianvändning i 

samband med närhet till det lärda synliggörs även av Selter (2001). Carr et al. (2011) gör, i sin 

studie, även observationer som tyder på att pojkar i högre utsträckning än flickor förbättrar sina 

resultat efter dataledd undervisning i strategival och räkneflyt. I undervisningssammanhang 

poängterar Murata och Kattubadi (2012) vikten av att barns egna strategier får ges plats i 

klassrummet. De framhäver i sammanhanget betydelsen av diskussioner och problemlösning i 

grupp för elevers förståelse och förmåga till strategival. 

 

Tidigare forskning kring effektiva strategival 

Gör då elever gynnsamma och effektiva strategival? Torbeyns et al. (2009) visar i en studie 

med unga vuxna hur de flexibelt i betydelsen gynnsamt bytte strategi mellan direkt subtraktion 

och indirekt addition utifrån utformningen av tresiffriga räkneuppgifter. Dock visade två 

efterföljande undersökningar av samma forskarlag att elever i årskurs 2, 3 och 4 för beräkningar 

av tvåsiffriga subtraktionsuppgifter sällan bytte strategi. De tenderade istället att förhålla sig till 
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direkt subtraktion oavsett om det var beräkningsmässigt effektivt eller ej. Som exempel kan 

nämnas att för elever i årskurs 2 visade resultaten i en av studierna att endast 5% använde sig 

av indirekt addition. Torbeyns et al. (2009) förklarar i sammanhanget att anledningen till att 

yngre elever inte växlar strategi så ofta bland annat kan bero på att deras kognitiva förmågor 

ännu inte är tillräckligt utvecklade. 

Tidigare forskning har utifrån olika syften och frågeställningar undersökt elevers, i de tidiga 

skolårens strategival i subtraktionsberäkningar samt de faktorer som kan ha påverkat dessa val. 

Huruvida elever de facto gör gynnsamma och effektiva strategival redogörs för förutom i 

ovannämnda studier även utifrån följande studier.  

Peltenburg, van den Heuvel-Panhuizen och Robitzsch (2012) undersöker huruvida 

specialelever med en kunskapsnivå för årskurs 2 spontant använder sig av strategin indirekt 

addition utifrån storleken på differensen och tiotalövergångar. Studien visar på att eleverna i 

och för sig använde sig av indirekt addition (34%) och då ofta i kombination med stegvis 

beräkning (87%). Dock användes direkt subtraktion i kombination med en till nästan lika stor 

del stegvis som talsortsvis beräkning i större utsträckning (63%). För uppgifter med enbart 

sifferkaraktär var variationen mellan dessa resultat ännu större. Vidare användes talsortsvis 

beräkning till 86% i direkt subtraktion. Indirekt subtraktion förekom endast i 2% av fallen. I 

studien uppmärksammades att indirekt addition användes mest i de fallen med små differenser 

både med och utan tiotalsövergång. Vidare visade resultaten att av de som använde indirekt 

addition som gynnsam strategi svarade 68% rätt och för de som använde direkt subtraktion var 

denna siffra 51%. Peltenburg, van den Heuvel-Panhuizen och Robitzsch (2012) visar sålunda i 

sin studie att elever inte alltid valde en gynnsam strategi i den utsträckning som uppgifterna gav 

vid handen. Men när de förhöll sig till en gynnsam strategi verkade det ge utslag såtillvida att 

de fick fler rätt. 

Peters et al. (2012) undersöker i sin studie huruvida elever i årskurserna 3 till 6 skiftar strategi 

beroende på storleken på subtrahenden i ett talområde motsvarande stora subtraktionstabellen. 

Uppgifterna presenterades i subtraktions- och additionsformat (M-S=D eller M+_=D). 

Resultatet visar att eleverna inte skiftade strategi efter det som hade varit gynnsamt utifrån 

storleken på subtrahenden. Dock valde de strategi efter formatet på uppgiften det vill säga de 

använde direkt subtraktion för subtraktionsformatet och indirekt addition för additionsformatet. 

Detta visade sig genom tiden det tog för eleverna att beräkna problemet. Sålunda tog det mer 

tid att lösa en uppgift där en icke gynnsam strategi hade använts. Detta mönster följde i alla 

årskurser dock med den skillnaden att de högre årskurserna löste problemen överlag snabbare. 

Selter (2001) granskar vid tre tillfällen de strategier och metoder elever i årskurs 3 till 4 

använder vid tresiffriga additions- och subtraktionsproblem. Resultatet gav att det inte var 

talens storlek i uppgifterna som gav problem utan tiotalsövergångarna. Uppgiften 701 - 698 

visade sig vara svårast av dem alla. Mer än 50% svarade fel. Hade eleverna använt sig av 

indirekt addition och räknat upp från subtrahenden till minuenden, som för denna uppgift är 

den enklaste och därmed den mest gynnsamma strategin, menar Selter, skulle resultatet med 

största sannolikhet blivit ett annat. Vidare var talsortvis- och stegvis beräkning de dominerande 

metoderna vid alla tre tillfällen. Resultatet gav att eleverna inte hade en flexibel 

strategianvändning utifrån vad som skulle ha varit gynnsamt. Dessutom tenderade eleverna att 

hålla sig till en och samma beräkningsmetod. Dock visade resultatet att eleverna använde sig 

av egna beräkningsmetoder som inte hade lärts ut i skolan. Detta var speciellt förekommande i 

de fall då eleverna kombinerade talsortsvis- och stegvis beräkning. 

Linsen et al. (2014) undersöker om elevers, i årskurs 3, förståelse för storleken på tal har en 

påverkan vid huvudräkning av flersiffriga subtraktioner. Vidare granskas om indirekt addition 



 

6 

 

används som strategi vid huvudräkning i subtraktion av tal mellan 20 - 100. Resultatet visade 

att elever med förståelse för talens storlek oftare räknade rätt och snabbt både när uppgifterna 

indikerade direkt subtraktion och indirekt addition. Dock var det tydligare vid uppgifter där 

indirekt addition var gynnsam strategi. Detta resultat indikerar sålunda att valet av gynnsamma 

strategier, speciellt indirekt addition, påverkas av förståelse för talens storlek. Linsen framhåller 

i sammanhanget att elevers förståelse för tals storlek vid vissa subtraktionsberäkningar är av 

större betydelse än valet av indirekt addition. 

Caviola et al. (2018) analyserar elevers, i årskurs 3 och 5, strategival vid multisiffriga 

subtraktionsproblem utifrån ålder, problemets karaktär det vill säga svårighetsgrad och kontext 

samt strategival. Resultatet visade att de äldre eleverna gjorde fler effektiva strategival. Dock 

varierade strategivalen för båda åldersgrupperna beroende på problemets karaktär det vill säga 

om det fanns en tiotalsövergång, om subtrahenden var ensiffrig eller tvåsiffrig samt 

presentationsformatet. 

Carr et al. (2011) undersöker genom intervention huruvida undervisning som är utformad för 

att förbättra räkneflyt och strategianvändning hos elever i årskurs 2 förbättrar den matematiska 

prestationen. Ett andra syfte med studien är att avgöra huruvida flickor skulle visa på en större 

förbättring än pojkar. Detta satt i ljuset från tidigare studier som visat på att flickor är 

långsammare i övergången till huvudräkningsstrategier samt har visat på sämre räkneflyt än 

pojkar. Resultatet visade bland annat att pojkar förbättrade sina resultat med hjälp av 

instruktioner i större utsträckning än flickor. Pojkar visade sig även använda gynnsamma 

huvudräkningsstrategier oftare än flickor. Sett ur de olika interventionsgrupperna överlag 

förbättrade sig de grupper som fick instruktioner mer än de som inte fick det. Utifrån 

genusperspektiv och strategival menar Carr att ytterligare forskning krävs.  

Utifrån tidigare internationella forskningsresultat har vi sålunda velat undersöka vilka strategier 

och beräkningsmetoder elever ur en svensk skolklass i tidiga skolår använder sig av vid 

huvudräkning i subtraktion. Vi har även velat undersöka sambandet mellan strategival, 

beräkningshastighet samt korrekt svar utifrån problemets utformning och tillhörande gynnsam 

strategi. Genom resultatet från en av studierna (Carr et al. 2011) ser vi även ett intresse i att 

jämföra pojkars och flickors val av strategi och beräkningsmetod.   
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SYFTE, FRÅGESTÄLLNINGAR OCH HYPOTESER 
Syftet med denna studie är att genom ett deskriptivt förhållningssätt identifiera de strategier och 

beräkningsmetoder elever ur en svensk årskurs 2 spontant använder sig av vid huvudräkning 

vid subtraktion i talområdet mellan 21 och 100. Med spontant åsyftas utan en inför testet 

specifik undervisning eller information av strategier och beräkningsmetoder. Med talområde 

mellan 21 och 100 avser vi tal som i minuenden håller sig mellan 21 och 100. Vidare analyserar 

vi huruvida det finns några samband mellan elevers val av strategi och beräkningsmetod samt 

huruvida det finns några skillnader mellan pojkars och flickors val av strategi och 

beräkningsmetod. Vi analyserar även om det finns något samband mellan strategival, 

beräkningshastighet samt korrekt svar utifrån problemets utformning och tillhörande gynnsam 

strategi. 

 

För att uppnå syftet med denna studie formulerar och söker vi svar på ett antal frågeställningar. 

För att förenkla hanteringen av frågeställningarna väljer vi att redovisa dem med förkortningar 

från F1 till F11. 

 

F1   Vilka subtraktionsstrategier och beräkningsmetoder använder eleverna? 

F2   Finns det någon skillnad mellan pojkars och flickors val av subtraktionsstrategier och 

beräkningsmetod? 

F3   Finns det något samband mellan elevernas subtraktionsstrategier och vald 

beräkningsmetod? 

F4   Vilka strategier och beräkningsmetoder använder eleverna i förhållande till uppgiftens 

utformning? 

F5   Använder eleverna en gynnsam strategi vid subtraktionsräkning? 

F6   Finns det något samband mellan uppgiftens utformning och tid? 

F7   Finns det något samband mellan strategival och tid? 

F8   Finns det något samband mellan val av gynnsam strategi och tid? 

F9   Finns det något samband mellan uppgiftens utformning och antal rätt? 

F10   Finns det något samband mellan strategival och antal rätt? 

F11   Finns det något samband mellan val av gynnsam strategi och antal rätt? 

 

 

Utifrån den kunskapsöversikt som har gjorts och i linje med syftet med denna studie ställer vi 

även ett antal hypoteser. För enkelhetens skull väljer vi att redovisa dem med förkortningarna 

H1 och H2.  

 

H1 Vi antar att svarstiden blir kortare om eleverna använder en gynnsam strategi utifrån 

uppgiftens utformning. 

H2 Vi antar att eleverna oftare räknar rätt om de använder en gynnsam strategi utifrån 

uppgiftens utformning. 
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METOD 
Detta avsnitt inleds med en redogörelse av den här studiens metodologi där de resonemang som 

ligger till grund för vårt tillvägagångssätt beskrivs. I enlighet med denna studies deskriptiva 

ansats, ersätter en utförlig metodologi en redogörelse av teoretiska utgångspunkter. Därefter 

följer en metoddel innehållande avsnitt för urval och genomförande. I denna del återfinns även 

diskussioner utifrån etiska perspektiv samt reliabilitet och validitet. Metodavsnittet avslutas 

därefter med en metoddiskussion.  

 

Metodologi 

Vårt tillvägagångssätt för denna studie görs i ljuset av tidigare forskning. Sålunda konstaterar 

vi att kännetecknande för forskningsfältet, utifrån en kunskapsöversikt av subtraktionsstrategier 

för elever i tidiga skolår, är avsaknaden av en uttalad teori. Däremot uppvisar sju av åtta studier 

(Selter 2001; Caviola et al. 2018; Murata & Kattubadi 2012; Peters et al. 2012; Linsen et al. 

2014; Peltenburg, van den Heuvel-Panhuizen & Robitzsch 2012; Carr et al. 2011) en gedigen 

förankring i tidigare forskning i ämnet och kan därmed sägas vila på en teoretisk ämnesspecifik 

grund. Detta mönster blir än mer tydligt vid en granskning av syftestexter satt i relation till 

vilken ansats de olika studierna uppvisar. Alla i översikten ingående artiklar med en mer 

kvantitativ ansats där syftet är att undersöka elevers strategival utifrån valda omständigheter 

bygger på tidigare forskning och uppvisar en ämnesteoretisk grund (Selter 2001; Caviola et al. 

2018; Peters et al. 2012; Linsen et al. 2014; Peltenburg, van den Heuvel-Panhuizen & Robitzsch 

2012 ; Carr et al. 2011).  Vidare visar studierna i ovannämnda kunskapsöversikt varierade men 

inte alltid definierade ansatser eller metoder (Selter 2001; Caviola et al. 2018; Murata & 

Kattubadi 2012; Peters et al. 2012; Linsen et al. 2014; Peltenburg, van den Heuvel-Panhuizen 
& Robitzsch 2012; Murdiyani, Zulkardi, Putri, van Eerde & van Galen 2013; Carr et al. 2011). 

 

I denna studie där vi ämnar att genom en deskriptiv process identifiera de strategier och 

beräkningsmetoder som elever ur en svensk årskurs 2 spontant använder sig av vid 

huvudräkning vid subtraktion i talområdet mellan 21 och 100, väljer vi i hänseende till teori- 

och metodval att lita mot de tillvägagångssätt som tidigare forskning i ämnet har anammat, 

dock med hänsyn till begränsningar i omfattning och tid.  

Resonemang bakom urval 

Vårt utbildningsperspektiv, grundlärare i förskoleklass och årskurserna 1 till 3, har spelat roll 

för vårt urval för denna studie. Så har även tidigare forskning varit vägledande för den 

kunskapsnivån som varit aktuell för vår studie. Selter 2001 påvisar elevers tendens att 

övervägande använda skriftlig standardalgoritm - skriftlig uppställning - för 

subtraktionsuträkningar när de väl har lärt sig det. Vidare visar forskning i ämnet elevers (Selter 

2001) och speciellt då yngre elevers (Caviola et al. 2018) benägenhet att tillämpa sist inlärda 

strategi eller metod (Caviola et al. 2018). Urvalsmässigt har det i vår studie även varit av vikt 

att eleverna skulle ha arbetat med subtraktionsuppgifter där minuenden motsvaras av ett tal 

mellan 21 och 100. Detta för att undvika att eleverna använde sig av den utantillkunskap som 

är vanlig i talområdet 0 - 20, motsvarande stora subtraktionstabellen exempelvis 12 - 7. Peters 

et al. (2012, s. 337) nämner i sammanhanget tidigare forskning och belyser svårigheter för 

respondenter att muntligt förklara vilken strategi de har använt vid beräkningar där svaret är 

automatiserat eller nästan automatiserat såsom det ofta är vid uppgifter i talområdet 0 - 20. 

Caviola et al. (2018, s. 3) gör detsamma och lyfter barns förmåga att välja strategi efter 

svårighetsgrad. De menar att barn för enkla subtraktionsproblem helt enkelt använder sig av 



 

9 

 

utantillkunskap samt att det krävs svårare problem för att trigga igång användandet av mer 

komplicerade strategier och metoder.  

 

Utifrån ovannämnda argument har vi sålunda velat utföra vår undersökning i en årskurs som 

motsvarar vår utbildningsinriktning. Vidare ville vi att huvudräkningsstrategier för subtraktion 

i ett talområde mellan 21 och 100 skulle vara det senaste som hade lärts ut. Dessutom ville vi 

att skriftlig standardalgoritm (skriftlig uppställning) inte skulle ha hunnit läras ut. Vi har funnit 

en klass ur årskurs 2 som mötte dessa kriterier och där läraren har givit oss tillåtelse att utföra 

vår undersökning. 

Resonemang bakom genomförande 

Vi har låtit tillvägagångssätten i tidigare forskning i ämnet få ligga till grund för våra val av 

datainsamlingsmetod, utformning av testuppgifter, kategorisering av strategier och metoder 

samt kodnings- och analysförfarande. I detta avsnitt redogör vi sålunda för dessa val i ljuset av 

tidigare forskning. 

 

Datainsamlingsmetod 

Beträffande datainsamlingsmetod har vi valt att använda oss av test samt röstinspelat talsvar. 

Detta val grundar sig på att test är den rådande datainsamlingsmetoden inom det belysta 

forskningsfältet för de studier som inte har en direkt praktikutvecklande ansats (Selter 2001; 

Caviola et al. 2018; Peters et al. 2012; Linsen et al. 2014; Peltenburg, van den Heuvel-

Panhuizen & Robitzsch 2012; Carr et al. 2011). Dessa test är till övervägande del databaserade 

(Peters et al. 2012; Peltenburg, van den Heuvel-Panhuizen & Robitzsch 2012; Caviola et al. 

2018; Carr et al. 2011; Linsen et al. 2014) även om en del av dem inbegriper användning av 

papper och penna för att göra uträkningar. Vidare används i flera av studierna någon form av 

ljudinspelat talsvar som har kodats och analyserats utifrån respektive studies syften (Peltenburg, 

van den Heuvel-Panhuizen & Robitzsch 2012; Caviola et al. 2018; Carr et al. 2011; Linsen et 

al. 2014). Peters et al. (2012) samt Peltenburg, van Peltenburg, van den Heuvel-Panhuizen och 

Robitzsch (2012) har låtit eleverna utföra testerna individuellt. Selter (2001) utmärker sig dock 

något i och med att datamaterialet har samlats in genom klassprov där elever med papper och 

penna har gjort beräkningar och givit svar.  

 

Vi har för denna studie valt att använda ett individuellt papper och penna test där eleven först 

blir presenterad för en uppgift som hen ombeds lösa för att sedan i direkt anslutning till 

uppgiften med hjälp av frågor från oss muntligen förklara hur hen har gått tillväga för att lösa 

uppgiften. Detta förfarande stämmer väl överens med tillvägagångssättet för Peltenburg, van 

den Heuvel-Panhuizen och Robitzsch (2012) samt Caviola et al. (2018), dock med skillnaden 

att de använde sig av databaserade test samt att beräkningen skulle göras muntligt i den senare. 

Vi har även hämtat inspiration av Selters (2001) upplägg dock med skillnaden att för Selters 

studie användes klassprov som test samt att eleverna ombads att skriftligen med matematiska 

symboler förklara hur de hade räknat ut uppgifterna. Vi valde även som Peters et al. (2012) och 

Caviola et al. (2018) att mäta tiden det tog att lösa uppgiften. Vår tidtagning började när 

eleverna fick se uppgiften och avslutades när eleverna hade givit ett svar. Förfarandet 

överensstämmer med Caviola et al. (2018, s. 5) dock med skillnaden att eleverna i den studien 

ombads ge ett muntligt svar. I vår studie har vi fokuserat på skriftliga elevsvar eftersom det 

efterliknar elevernas tillvägagångssätt när de vanligtvis gör beräkningar i klassen. Till skillnad 

från Caviola et al. (2018) har våra kriterier för tidtagning varit att svaret skulle klockas även 

om det var muntligt eller om eleverna genom andra skriftliga representationsformer visade på 

ett svar.  
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Vi har vidare i samklang med andra studier (Peltenburg, van den Heuvel-Panhuizen & 

Robitzsch, 2012; Selter 2001) samt Caviolas et al. (2018) första experiment valt att inte 

inskränka elevernas möjligheter till svarsalternativ beträffande vilka strategier och metoder de 

har använt. Caviola et al. (2018) redogör för användandet av free-choice report och forced-

choice report där den första helt enkelt går ut på att direkt efter utförandet verbalt tala om vilken 

strategi som har använts för att lösa ett problem. Informanten får välja strategi helt fritt utan 

några inskränkningar. I forced-choice eller discrete-choice report får informanterna några 

strategier som de måste välja mellan. Det finns fördelar och nackdelar med båda alternativen. 

Caviola et al. (2018, ss. 2 - 3) visar på tidigare forskning och belyser fördelen med free-choice 

report som en möjlighet att få in en större repertoar av strategier från informanterna. Detta dock 

under förutsättning att informanterna har en tillräcklig metakognitiv och verbal förmåga att 

kunna delge sina förklaringar. Just detta senare kan vara en risk när yngre elever ska medverka. 

Vidare redogörs för ytterligare en risk i att just automatiserade processer kan vara svårupptäckta 

med denna metod då informanterna tenderar att förklara vilka strategier de använt utefter de 

mest framträdande strategierna och inte efter dem de faktiskt använt sig av. I vårt fall skulle i 

så fall indirekt addition och indirekt subtraktion vara de strategier som skulle vara svårupptäckta 

eftersom de anses gynnsamma vid lite enklare beräkningar när differensen är liten, samtidigt 

som direkt subtraktion ofta är den strategin som främst lärs ut i skolan (Selter 2001; Peters et 

al. 2012; Peltenburg, van den Heuvel-Panhuizen & Robitzsch 2012) Vi valde dock att inte 

inskränka elevernas val då vi, i enlighet med vårt syfte, ville att elevernas spontana strategi- 

och metodval skulle ges möjlighet att komma till uttryck. 

    

Testuppgifter 

Beträffande testuppgifterna ingår i denna studie sex olika subtraktionsuppgifter samt en 

övningsuppgift. Detta kan jämföras med andra studiers antal. Selter (2001) uppger sex 

subtraktionsuppgifter och lika många additionsuppgifter i ett talområde med tresiffriga tal varav 

fyra var konstruerade med tanke på flexibla strategi- och metodval och två var konstruerade 

utan specifika strategier eller metoder i åtanke. Fyra av subtraktionsövningarna innehöll 

tiotalövergångar. Med begreppet tiotalsövergångar menar vi i sammanhanget tiotalsövergångar 

som exempelvis 283 - 155 där ”talen inte räcker till” och där det då krävs ett ”lån” från 

positionen framför för att kunna göra beräkningen. Vidare bestod alla uppgifter enbart av ”rena” 

taluppgifter med matematiska symboler. Selter (2001, s. 151) menar i sammanhanget att sådana 

taluppgifter är bättre lämpade, i förhållande till kontextuppgifter, vid fokusering av de 

aritmetiska färdigheterna. Dessutom skulle även i Selters fall analysen underlättas om 

kontextuppgifter inte ingick. Även Caviola et al. (2018) tillämpade ”rena” taluppgifter med 

matematiska symboler i båda sina experiment där eleverna i det första experimentet 

presenterades för 32 subtraktionsuppgifter. Eleverna delades även in i två grupper där den ena 

fick uppgifter med tiotalsövergångar och den andra utan tiotalsövergångar. Talen låg i ett 

talområde upp till 100 med varierande svårighetsgrad utifrån tiotalsövergångar och tals storlek. 

Peltenburg, van den Heuvel-Panhuizen och Robitzsch (2012, s. 356) använder sig av fem ”rena” 

taluppgifter i subtraktion med matematiska symboler men även av tio kontextuppgifter. 

Författarna förklarar detta val och pekar på tidigare forskning som belyser att ”rena” 

taluppgifter kan försvåra elevers val att använda sig av indirekt addition beroende på 

minustecknets starka koppling till att något ska ”tas bort”. Vidare utgörs alla uppgifter i ovan 

nämnda studie av tal upp till 100 och är konstruerade för att gynna någon av de båda strategierna 

direkt subtraktion eller indirekt addition. 

 

Vi har valt att luta oss främst mot Selters (2001) argument och ha med sex ”rena” taluppgifter 

i subtraktion presenterade med matematiska symboler. Fem av uppgifterna är valda med tanke 

på gynnsam strategi och en av uppgifterna har ingen gynnsam strategi kopplad till sig. 
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Beträffande utformningen av de sex uppgifterna i förhållande till gynnsam strategi har vi dock 

valt att förlita oss på Peltenburg, van den Heuvel-Panhuizen och Robitzsch (2012, s. 352). De 

nämner i sammanhanget tidigare forskning och påvisar vikten av att finna korta vägar till 

lösningar för att kunna göra gynnsamma strategival. De menar att de strategier och 

beräkningsmetoder som ger fler led är mer känsliga för felberäkningar. Även Torbeyns et al. 

(2009, ss. 80 - 81) redogör för detta förhållande när de för fram effektiva strategival i betydelsen 

att finna snabba och enkla beräkningsvägar. Peters et al. (2012), Linsen et al. (2014), Torbeyns 

et al. (2009), Peltenburg, van den Heuvel-Panhuizen & Robitzsch (2012) menar i 

sammanhanget att indirekt addition är att föredra när differensen är liten och direkt subtraktion 

när differensen är stor. Caviola et al. (2018) å sin sida menar att graden av komplexitet såsom 

storlek på subtrahend och tiotalsövergång påverkar strategivalet. Peltenburg, van den Heuvel-

Panhuizen och Robitzsch (2012, s. 355) redogör för hur tiotalsövergångar och storleken på 

differensen kan inverka på gynnsamma strategival och utgår från att indirekt addition kan vara 

en gynnsam strategi vid: 

 

a. Subtraktionsuppgifter med tiotalsövergång med en liten differens, till exempel 62 – 
58. 

b. Subtraktionsuppgifter utan tiotalsövergång med en liten differens, till exempel 47 – 
43. 

c. Subtraktionsuppgifter med tiotalsövergång med en stor differens men med en relativt 

liten differens runt tiotalet, till exempel 82 – 29. 

 

Precis som Peltenburg, van den Heuvel-Panhuizen och Robitzsch (2012, s. 358) har vi utformat 

subtraktionsuppgifter där tre av uppgifterna utifrån ovannämnda premisser visar på indirekt 

addition som gynnsam strategi. Dock har vi modifierat premiss c i vår uppgift 6 det vill säga 

22 - 13 (se nedan) till att passa elevernas kunskapsnivå i den observerade klassen. Vi har precis 

som Peltenburg, van den Heuvel-Panhuizen och Robitzsch (2012, s. 355) även två uppgifter där 

direkt subtraktion på grund av stor differens anses som gynnsam strategi. För den ena av dessa 

två, vår uppgift 2 det vill säga 43 - 5 (se nedan) har vi av samma skäl som ovan förenklat 

uppgiften i och med att vi låter subtrahenden bestå av ett ental. Vi har som tidigare nämnts även 

valt att precis som Selter (2001) ha med en uppgift utan koppling till en specifikt gynnsam 
strategi. Uppgiften beskrivs med en ungefärlig lika stor subtrahend som differens utan 

tiotalsövergång, vår uppgift 3 det vill säga 84 - 41 (se nedan). Denna har vi valt att ta med för 

att identifiera vilka strategier och beräkningsmetoder eleverna väljer när det inte finns någon 

uttalad gynnsam strategi. Vidare har vi valt att i testet presentera uppgifterna i inbördes 

oordning i förhållande till gynnsam strategi och förekomst av tiotalsövergång såsom redovisas 

nedan. Den inbördes oordningen är ett medvetet val för att motverka att uppgifternas 

ordningsföljd påverkar resultatet. Något som Peltenburg, van den Heuvel-Panhuizen och 

Robitzsch (2012) observerade som en möjlig påverkan i sitt resultat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 

 

Uppgift 1: Liten differens utan tiotalsövergång, 48 - 45.  

Gynnsam strategi indirekt addition (IA). 

Uppgift 2: Stor differens med tiotalsövergång, 43 - 5.  

Gynnsam strategi direkt subtraktion (DS). 

Uppgift 3: Ungefär lika stor subtrahend som differens utan tiotalsövergång, 84 - 41.  

Ingen uttalad gynnsam strategi. 

Uppgift 4: Liten differens med tiotalsövergång, 21 - 19.  

Gynnsam strategi indirekt addition (IA). 

Uppgift 5: Stor differens utan tiotalsövergång, 55 - 12. 
Gynnsam strategi direkt subtraktion (DS). 

Uppgift 6: Ungefär lika stor subtrahend som differens med tiotalsövergång där entalen är nära 

tiotalsövergången, 22 - 13.  

Gynnsam strategi indirekt addition (IA). 

 

Kategorisering av strategier och metoder 

Beträffande kategorisering av strategier och metoder har vi även för detta moment valt att luta 

oss mot främst Peltenburg, van den Heuvel-Panhuizen och Robitzsch (2012, ss. 353 - 354) även 

om en del begreppsförklaringar har hämtats från Selter (2001). Peltenburg, van den Heuvel-

Panhuizen och Robitzsch (2012) har valt att dela in de olika kategorierna utefter hur själva 

subtraktionsoperationen har gått till, det vill säga om eleverna har valt direkt subtraktion (ta 

bort subtrahenden från minuenden), indirekt addition (räkna upp från subtrahenden tills 

minuenden nås), indirekt subtraktion (räkna ner från minuenden tills subtrahenden nås) eller 

multiple operation (en kombination av en eller två av dessa operationer). Peltenburg, van den 

Heuvel-Panhuizen och Robitzsch (2012) väljer att benämna dessa kategorier som procedurer. 

De väljer även att kategorisera enligt strategier i betydelsen hur subtraktionsoperationen på 

talnivå de facto utförs. Gällande strategier använder de begrepp som splitting och menar då 

talsortsvis beräkning, det vill säga eleverna delar upp tal i tiotal och ental och räknar dem separat 

efter position. En annan strategi är stringing i betydelsen att stegvis i delar räkna ner 

subtrahenden från minuenden där ett av talen behålls intakt. De kategoriserar även en tredje 

strategi och kallar den varying och ger, för denna strategi, exempel på runda tal eller lika 

tilläggsmetoden. Peltenburg, van den Heuvel-Panhuizen och Robitzsch (2012, s.353) anser att 

procedurer och strategier kompletterar varandra i den mening att både stringing och splitting 

kan förekomma som beräkningar i de tre procedurerna, direkt subtraktion, indirekt addition 

samt indirekt subtraktion. Där varying förekommer behövs en kombination av procedurer det 

vill säga multiple operation. De menar att denna uppdelning ger en mer heltäckande bild för 

subtraktionsberäkningar upp till 100, i motsats till den kategorisering som Torbeyens et al. 

(2009) framhåller, där splitting, stringing och varying endast ingår i direkt subtraktion och 

indirekt addition sålunda är en egen fristående procedur. 

 

Peltenburg, van den Heuvel-Panhuizen och Robitzsch (2012, ss. 353 - 354) åskådliggör vidare 

förhållandena mellan de olika procedurerna och strategierna och menar utifrån det ramverket 

att direkt subtraktion ofta förekommer tillsammans med splitting (talsortsvis beräkning) eller 

stringing (stegvis beräkning). Indirekt addition och indirekt subtraktion förekommer oftast med 

beräkningen stringing. Varying som beräkning förekommer endast tillsammans med en 

kombination av procedurer, multiple operation.  

 

I vår studie väljer vi att kategorisera utifrån ramverket som presenteras i Peltenburg, van den 

Heuvel-Panhuizen och Robitzsch (2012, ss. 353 - 354), dock med några ändringar. Vi väljer 

sålunda att benämna innebörden av procedurer som strategier och innebörden av strategier som 

metoder. Begreppen direkt subtraktion, indirekt addition samt indirekt subtraktion behålls i sin 
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helhet dock med svensk översättning. Multiple operation översätts i vår studie till mixad 

strategi. Beträffande begreppen splitting och stringing väljer vi att använda de för svenska 

förhållanden mer talande begreppen talsortsvis beräkning samt stegvis beräkning. Varying 

däremot väljer vi att ändra namnmässigt till Annan metod och gör vidare även en 

innehållsmässig förändring. Den innehållsmässiga förändringen grundar sig på observationer 

från pilotstudien där fler beräkningsmetoder än de som kunde redovisas för i Peltenburg, van 

den Heuvel-Panhuizen och Robitzsch (2012, ss. 353 - 354) förekom. Till kategorin Annan 

metod har sålunda klassats alla de metoder som inte har kunnat identifieras som explicit 

talsortvis- eller stegvis beräkning. Denna kategorisering har medfört att till skillnad från att 

varying endast kan förekomma med multiple operation (Peltenburg, van den Heuvel-Panhuizen 

& Robitzsch 2012, ss. 353 - 354) så kan Annan metod även förekomma tillsammans med fler 

strategier än mixad strategi. Utifrån pilotstudien har även vid uppgifter med tiotalsövergångar 

framkommit en variant av talsortsvis beräkning som inte återfanns i ramverket för 

kategorisering hos Peltenburg, van den Heuvel-Panhuizen och Robitzsch (2012, ss. 353 - 354). 

Dock har den återfunnits som variant av talsortsvis beräkning hos Selter (2001, s. 149) samt 

hos Bentley och Bentley (2011, s. 127) varvid vi valde att inkludera även denna variant som 

talsortsvis beräkning istället för att kategorisera den som Annan metod. Denna variant har vi 

valt att benämna Variant 2. 

 

Kodning och analys 

Beträffande kodning har Selter (2001), Peltenburg, van den Heuvel-Panhuizen och Robitzsch 

(2012) samt Caviola et al. (2018) kodat utifrån uppgiftens utformning i relation till strategier 

och beräkningsmetoder, antal rätt samt tid (Caviola et al. 2018). Vi har valt att koda utifrån 

samma variabler med ett tillägg av genusperspektiv gällande vilka subtraktionsstrategier och 

beräkningsmetoder pojkar respektive flickor använder. Kodningen av strategier och 

beräkningsmetoder har utförts enligt tidigare beskriven kategorisering (s. 12) och tydliggörs 

nedan:  

 
Tabell 1. Kriterier för kodning av strategier och beräkningsmetoder 

Strategi/Beräkningsmetod Talsortsvis beräkning Stegvis beräkning 

Direkt subtraktion 

Variant 1 
68 - 45 =                      
60 - 40 = 20    
8 - 5 = 3 
20 + 3 = 23               

Variant 2 
43 - 15 = 
40 - 10 = 30 
3 - 5 = - 2 
30 - 2 = 28 

68 - 45 =  
68 - 40 = 28 
28 - 3 = 23 

Indirekt addition 

68 - 45 =  
40 + 20 = 20 
5 + 3 = 8 
20 + 3 = 23 

Variant 1 
32 - 28 = 
28 + 2 = 30 
30 + 2 = 32 
2 + 2 = 4 

Variant 2 
32 - 28 =  
28 + _ = 32 
_ = 4 

Indirekt subtraktion 

68 - 45 =  
60 - 20 = 40 
8 - 5 = 3 
20 + 3 = 23 

32 - 28 =  
32 - 2 = 30 
30 - 2 = 28 
2 + 2 = 4 

Mixad strategi 

68 - 45 =  
60 - 40 = 20 
5 + 3 = 8 
20 + 3 = 23 

32 - 28 = 
32 - 20 = 12  
8 + _ = 12 
_ = 4 

 

För att få en djupare förståelse för de beräkningsmetoder som eleverna använde sig av har vi 

även valt att efter testets utförande koda och kategorisera de metoder som har kunnat urskiljas 

i kategorin Annan metod. För mer detaljerad beskrivning av strategier och beräkningsmetoder 

som framkom i testerna hänvisas till begreppskartan (bilaga 1). För de fall där en felaktigt 
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använd additionsmetod framkom har vi i enlighet med Peltenburg, van den Heuvel-Panhuizen 

och Robitzsch (2012) valt att låta dem ingå i resultatanalysen. 

 

Beträffande analys har Selter (2001) valt att analysera data genom att antalsmässigt och 

procentuellt vid tre tillfällen jämföra 298 tyska årskurs 3 elevers strategi- och 

metodanvändning. Resultaten presenteras bland annat i antal och procent i tabeller utifrån valda 

strategier och metoder samt procentuellt antal rätt i diagram utifrån uppgift. Peltenburg, van 

den Heuvel-Panhuizen och Robitzsch (2012) har analyserat 65 specialelevers, med en 

kunskapsnivå för årskurs 2, procedur- och strategianvändning. Datan beskrivs bland annat med 

frekvenstabeller utifrån procedur och strategi. Stapeldiagram redovisar data angående rätt svar 

i procent i relation till uppgiftens utformning. Caviola et al. (2018) analyserar data från två 

tillfällen där 330 italienska årskurs 3 och 5 elevers strategival, satt i relation till tals storlek, 

förekomst av tiotalsövergång och presentationsformat. I denna studie används bland annat ett 

boxdiagram för att synliggöra median, spridning och ytterpunkter. Peltenburg, van den Heuvel-

Panhuizen och Robitzsch (2012) samt Caviola et al. (2018) har även uppgifter för statistisk 

signifikans och sambandsanalyser. 

 

Vi har utifrån våra frågeställningar och i ljuset av tidigare forskning valt att analysera och 

redogöra för denna studies data med hjälp av cirkel- och stapeldiagram. Vi har valt Microsoft 

Excel som analysverktyg då vi anser att detta är ett fullt tillräckligt verktyg för att behandla den 

empiri som samlats in. Vi gör sålunda bedömningen att denna studies frågeställningar inte 

kräver de mer kraftfulla analysverktyg som Peltenburg, van den Heuvel-Panhuizen och 

Robitzsch (2012) samt Caviola et al. (2018) redogör för. Eftersom denna studies resultat och 

analys av data endast baseras på 66 testsvar från elva elever kan resultaten inte anses 

generaliserbara varför uppgifter för statistisk signifikans saknar egentlig betydelse. För de 

frågeställningar där data analyseras utifrån alla 66 testsvaren presenteras datan i procent. I de 

fall där frågeställningarna analyseras utifrån de elva eleverna presenteras datan i antal. Detta 

görs för att undvika att en respondents svar ska få en missvisande stor procentuell representation 

(Christoffersen & Johannessen 2012, s. 165). Beträffande centraltendens har vi valt att redogöra 

både för genomsnitt och median. Dock använder vi oss av medianvärdet när vi analyserar 

resultatet. Detta görs för att undvika eventuella extremvärdens påverkan på medelvärdet 

(Christoffersen & Johannessen 2012, ss. 168 - 169). Genomsnittsvärdena behålls dock i 

jämförande och kompletterande syfte. Vidare redogör vi för spridningsfördelning och 

ytterpunkter för att förtydliga vårt resultat. Till detta hade ett boxdiagram kunnat visats. Vi har 

dock valt att redovisa variationsbredd och ytterpunkter i den löpande texten samt median och 

genomsnitt i respektive varsitt stapeldiagram placerade jämte varandra. Återigen är det denna 

studies ringa omfattning som borgar för möjligheten att kunna analysera och diskutera resultatet 

utifrån ett enklare upplägg än det som förevisats i ovannämnd tidigare forskning. 

 

Urval 

Vi har valt att göra datainsamlingen till vår studie i en årskurs 2 där eleverna hade blivit 

instruerade och undervisade om subtraktionsstrategier och beräkningsmetoder för 
huvudräkning, men ännu inte hade blivit instruerade i grunderna för skriftliga 

standardalgoritmer (skriftlig uppräkning) i subtraktion. Vid tiden för datainsamlingen arbetade 

eleverna med multiplikation och division men hade dessförinnan arbetat med strategier och 

metoder för huvudräkning i subtraktion. Undersökningen gjordes på en skola med ett 

fördelaktigt socioekonomiskt index (Skolverket 2018). Av främst tillgänglighets- och 

omfattningsmässiga skäl har vi inskränkt oss till att endast göra undersökningen i en klass. 23 

elever ingår i den utvalda klassen. Ett bortfall på 9 elever har redovisats efter att vårdnadshavare 
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antingen inte har givit samtycke till medverkan eller inte svarat alls. Ytterligare 3 bortfall har 

redovisats i och med att elever har valt att avstå från medverkan, trots att vårdnadshavare har 

samtyckt till deltagande. Urvalet består sålunda av 11 elever varav 6 är pojkar och 5 är flickor.  

Eftersom urvalet endast utgörs av 11 elever har vi valt att göra den planerade pilotstudien med 

två elvaåriga elever utan någon anknytning till informantklassen.  

 

Genomförande 

I detta avsnitt ges en beskrivning av tillvägagångssättet för insamlandet och behandlingen av 

empirin till denna studie. Vi beskriver processen för förarbete, datainsamling samt kodning 

och analys.  

Förarbete och pilotstudie 

För att anpassa elevtestet till elevernas kunskapsnivå gjordes en genomgång av klassens 

läromedel i subtraktionsräkning. Läraren tillfrågades även om de subtraktionsstrategier och 

beräkningsmetoder hen hade undervisat klassen i. Utifrån den informationen gjordes 

korrigeringar i de tänkta testuppgifterna för att bättre passa elevernas kunskapsnivå. Vidare 

gjordes en pilotstudie med två 11-åriga barn för att eliminera felaktigheter i tillvägagångssättet 

vid elevtestet. Utifrån erfarenheter från pilotstudien ändrades tillvägagångssättet gällande 

tidtagningen samt sättet att gå igenom röstsvaren med eleverna. Vidare finjusterades även delar 

av innehållet i datainsamlingsmallen utifrån iakttagelser från pilotstudien. Ytterligare ett samtal 

hölls med läraren vid tillfället för testutförandet med avsikt att få en djupare förståelse för hur 

subtraktionsundervisningen bedrevs i klassen. 

Information och samtycke 

Efter att ha kontaktat klassläraren och fått samtycke av hen till att genomföra undersökningen 

presenterade vi vår studie inför klassen. Eleverna informerades om syftet med undersökningen, 

vad som skulle undersökas och hur det skulle gå till. Vi förtydligade för eleverna att medverkan 

var helt och hållet frivillig samt att de när som helst kunde dra sig ur. Vidare förklarade vi att 

vårdnadshavare behövde samtycka till sina barns medverkan genom att fylla i 

samtyckesblankett och GDPR-blankett (bilaga 5 & 6). Dessa blanketter tillsammans med ett 

missivbrev (bilaga 4) till vårdnadshavare delades ut till eleverna vid detta tillfälle. Klassläraren 

informerade även samtliga vårdnadshavare om studien genom veckobrev. En vädjan om att få 

in fler blanketter gjordes en ytterligare gång från klasslärarens sida. Även för det ljudinspelade 

lärarsamtalet inhämtades en GDPR-blankett (bilaga 7). 

Datainsamling 

Datainsamlingen gjordes under två dagar. Varje datainsamlingstillfälle föregicks av att eleverna 

klassvis fick information om att datainsamlingen endast gällde de elever där vårdnadshavarna 

hade samtyckt till deltagande. Vidare informerades att de elever som detta gällde för själva 

kunde välja att avstå samt att de när som helst kunde välja att avbryta testet. Därefter fick de 

elever som ville och hade vårdnadshavares samtycke till medverkan en och en göra ett test med 

tillhörande röstsvar i ett till klassrummet angränsande grupprum. Eleverna gavs vid testtillfället 

förutom information om syftet med studien, även ytterligare information om att de när som 

helst kunde ångra sig och avbryta testet. 

 
Vid datainsamlingen medverkade vi båda två utifrån förutbestämda roller (bilaga 2). Den ena 

skötte ljudinspelningen, informationen om övningstest och test, testutförandet med eleven och 

samtalet i anslutning till röstsvaret. Den andra skötte tidtagningen samt informerade eleven 

utifrån etiska perspektiv (s. 16) om syftet med studien, Testet samt det muntliga röstsvaret 
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spelades in och genomfördes med stöd av en utarbetad datainsamlingsmall (bilaga 2) samt en 

frågemall (bilaga 3).  

 

Testtillfället började med en information (intervjuare B) till eleven om syftet med studien. 

Eleven informerades om att hen när som helst kunde dra tillbaka deltagandet samt att 

ljudinspelningen som gjorde skulle tas bort i samband med studiens avslutande. Inför testet 

presenterade intervjuare A först en övningsuppgift för eleven där eleven fick information om 

hur testet skulle utföras. Under övningsuppgiften gavs eleven även möjlighet att fråga och få 

hjälp med att lösa uppgiften om så behövdes, dock utan att en specifik strategi eller metod 

påvisades.  

 

Själva testet innehöll sex uppgifter, en på varje sida. Uppgiften återfanns högst upp på sidan för 

att ge eleven gott om utrymme för att själv, om så önskades, kunna rita eller skriva sig fram till 

en lösning. Efter varje uppgift ombads eleven av intervjuare A att försöka förklara hur hen hade 

tänkt för att komma fram till ett svar. Intervjuare A vände för varje uppgift blad och höll för 

uppgiften till dess att klartecken från eleven hade givits. Intervjuare A lyfte då på handen och 

eleven började sin beräkning. Tiden för beräkningen klockades av intervjuare B från det att 

eleven fick se uppgiften till dess att eleven hade skrivit eller uppgivit ett svar på problemet. De 

sex uppgifterna som ingick i testet presenterades i inbördes oordning och var utformade i 

förhållande till gynnsam strategi och förekomst av tiotalsövergång såsom tidigare redovisats (s. 

11). 

Kodning och analys 

De inspelade röstsvaren transkriberades gemensamt. Med hjälp av transkriberingen kodades 

svaren till varje uppgift utifrån respektive subtraktionsstrategi och beräkningsmetod. För 

kodningskriterier hänvisas till tabell 1 (s. 8). Denna kodning, som gjordes av båda författare till 

denna studie, sammanföll i ett första skede till 89% överensstämmelse gällande kodning av 

strategier samt till 61% överensstämmelse beträffande metoder. Att det är en så pass låg 

procentsats för metoder förklaras genom att vi samtidigt kodade även de metoder som ingick i 

Annan beräkningsmetod. Detta visade sig bli mer komplicerat då eleverna blandade olika 

beräkningsmetoder. Genom en överläggning om de fall där olika uppfattningar och/eller 

osäkerhet förelåg uppnåddes dock i ett andra skede en 100%-ig samstämmighet.  

 

De erhållna uppgifterna – strategi, metod, tid samt antal rätt infördes tillsammans med uppgifter 

om gynnsam strategianvändning och övrig information i en Exceltabell. Tabellen var utformad 

med utgångspunkt per elev med tillhörande genus och uppgift. Med data från denna 

ursprungliga tabell skapades därefter, utifrån studiens frågeställningar ytterligare Exceltabeller 

med tillhörande diagram. 

 

Etiska perspektiv 

För att skydda de individer som ingår i denna studie har vi utgått från de fyra huvudkraven 

gällande forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet 2002 se Christoffersen & Johannessen 

2012, ss. 45 – 51). Informationskravet, där syftet med studien delges informanterna, har 
tillgodosetts genom muntlig information till eleverna vid två tillfällen, det ena vid en klassvis 

första presentation och det andra individuellt i samband med testets utförande. Vårdnadshavare 

har delgivits denna information dels genom ett veckobrev från klassläraren dels genom 

missivbrev och samtyckesblanketter. Slutligen har läraren informerats både muntligt om 

studiens syfte samt skriftligen genom mailkorrespondens och missivbrev med tillhörande 

samtyckesblanketter. Samtyckeskravet, genom vilket informanterna ges rätt att själva bestämma 
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över sin delaktighet i studien, har fullgjorts genom att eleverna vid tre olika tillfällen har blivit 

informerade om att medverkan var helt och hållet frivillig samt att de när som helst kunde ta 

tillbaka sitt samtycke. Två av dessa tillfällen skedde klassvis i samband med dels den första 

presentationen dels på dagen för datainsamlingen. Det tredje informationstillfället gavs 

individuellt i samband med testets utförande. Tre elever har nyttjat sin rätt att dra tillbaka sitt 

samtycke i samband med den klassvisa informationen på dagen för datainsamlingen. 

Vårdnadshavare har blivit informerade om samtyckeskrav genom missivbrev med tillhörande 

samtyckesblankett. Eftersom ljudinspelning av röstsvar förekommer i testet och är att betrakta 

som personuppgifter har även vårdnadshavare ombetts att fylla i en GDPR-blankett. Nio elever 

har inte inkommit med medgivande från vårdnadshavare och har därför inte heller deltagit i 

studien. För det röstinspelade samtalet med läraren har en GDPR-blankett delats ut samt 

inkommit med samtycke. Konfidentialitetskravet, som värnar om individens rätt att inte kunna 

identifieras utifrån uppgifter i studien har informerats om vid samma tillfällen som för 

informationskravet. Elevernas och lärarens röstinspelningar förvaras lösenordskyddat och 

raderas efter avslutad studie. Denna information har även kommit elever, lärare och 

vårdnadshavare till del. Testerna har utförts i avidentifierad form. Det enda som framkommer 

är huruvida det är en pojke eller flicka som har testats. Vidare har av identifikationsrisk 

beträffande skola och klass viss information, som skulle kunna ge en mer fullständig bild av 

urval och genomförande, inte tagits med i denna studie. Nyttjandekravet, som säkerställer att 

informationen som samlas in endast används i befintlig studie, har informerats vårdnadshavare 

och lärare i samma utsträckning som för de andra kraven och för eleverna vid de två klassvisa 

informationstillfällena. I sammanhanget ska även nämnas att samma huvudkrav beträffande 

samtycke, information, konfidentialitet och nyttjande även gäller för de två elever som 

medverkade i pilotstudien, med undantaget att ingen röstinspelning gjordes. 

 

Förutom att tillmötesgå ovannämnda huvudkrav gällande forskningsetiska principer har även 

andra forskningsetiska övervägande gjorts. Sålunda har testuppgifterna ändrats utifrån dels 

dialog med läraren och dels genom analys av klassens läromedel, för att eleverna skulle ges en 

större chans att känna att de behärskade uppgifterna. Vidare har även åtgärder vidtagits för att 

eleverna skulle känna sig trygga, i och med att testet utfördes i ett grupprum i direkt anslutning 

till klassrummet.  

 

Reliabilitet och Validitet 

Beträffande reliabilitet i datainsamling och databearbetning, det vill säga med vilken exakthet 

och noggrannhet data behandlas (Christoffersen & Johannessen 2012, s. 21), har en del 

övervägande i genomförandet av denna studie tagits i beaktande.  

 

En pilotstudie har utförts för att eliminera misstag och felaktigheter i tillvägagångssättet av 

datainsamlingen. Pilotstudien resulterade bland annat i ett mer tillförlitligt tillvägagångssätt 

beträffande tidtagning. Vid samma pilottest uppdagades en risk i att fortlöpande skriva ner 

elevernas förklaringar till beräkningar i matematiska symboler. Då dessa skulle vara synliga för 

eleverna fanns en risk till påverkan i hur eleverna beräknade de nästkommande uppgifterna. 
Detta moment togs sålunda bort från testet. Utifrån iakttagelser från pilotstudien kunde även 

delar av innehållet i datainsamlingsmallen (bilaga 2) finjusteras. Dessutom har från pilotstudien 

även observerats beräkningsmetoder som inte passade in i det första tänkta ramverket (ss. 14 - 

15) varvid förändringar i kodnings- och kategoriseringsförfarandet gjordes inför 

datainsamlingstestet.  
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Vidare gjordes en genomgång av klassens läromedel i matematik och en dialog fördes med 

klassläraren för att utröna hur undervisningen av subtraktionsstrategier hade sett ut samt vilken 

storlek på tal eleverna hade arbetat med. Eftersom eleverna inte hade arbetat med 

tiotalsövergångar där både minuenden och subtrahenden är tvåsiffriga och ligger långt ifrån 

varandra gjordes i samråd med läraren en justering av talens storlek för uppgift 6 samt en 

ändring till ett ental i subtrahenden för uppgift 2. Ändringarna gjordes för att säkerställa fler 

antal rätt och en mer rättvisande svarstid i och med att eleverna då skulle vara mer bekanta med 

talområdet och uppgiftens utformning.  

 

För att undvika påverkan av valet av strategi och subtraktionsmetod har övningarna presenterats 

i olik ordning utifrån tiotal och gynnsam strategianvändning. Denna lärdom har tagits från 

Peltenburg, van den Heuvel-Panhuizen & Robitzsch (2012) som påvisade en svaghet i sin 

forskning i och med att övningarna presenterades i en ordning som kan ha påverkat val av 

strategi och metod. 

 

För att säkerställa att genomförandet av datainsamlingen skedde under så lika förhållanden som 

möjligt för varje elev, samt att eleven inte skulle påverkas att använda en specifik strategi eller 

metod utifrån vad vi sa eller frågade, genomfördes testet och frågorna till röstsvaret med stöd 

av en utarbetad datainsamlingsmall (bilaga 2) och en frågemall (bilaga 3). Utöver 

mallinstruktioner för vad som skulle sägas lades även mycket fokus på hur beröm skulle 

behandlas. För att motverka en inverkan på strategival gavs beröm med fokus på hur väl och 

tydligt eleverna förklarade sina tillvägagångssätt och inte hur väl uppgifterna besvarades. 

Vidare medverkade vi båda vid testet utifrån fastställda förutbestämda roller. Detta gjordes dels 

för att få så rättvisa förhållanden som möjligt men även för att stödja varandra från att genom 

ord eller handling omedvetet påverka elevernas val.  

 

Testet med tillhörande röstsvar spelades även in för att minimera missuppfattningar gällande 

tolkningen av röstsvaren. Separat kodning gjordes i ett första skede utifrån uppställda 

kodningskriterier. I ett andra skede gjordes en gemensam kodning för de fall där osäkerhet eller 

olika uppfattningar förelåg. En 100% samstämmighet i kodningen kunde därefter uppnås.   

 

Validitet innebär hur väl den insamlade datan svarar mot det som ska undersökas 

(Christoffersen & Johannessen 2012, ss. 22 – 23). I denna studie menar vi sålunda att validiteten 

säkerställs genom hur tillvägagångsättet svarar mot syftet. Vi väljer att analysera de strategier 

och beräkningsmetoder elever ur en årskurs 2 spontant använder sig av vid huvudräkning vid 

subtraktion i talområdet mellan 21 och 100. För att säkerställa att eleverna endast använder sig 

av huvudräkning har vi valt att göra undersökningen i en årskurs 2 som ännu inte har lärt sig 

några skriftliga standardalgoritmer (uppställning). För att eleverna ska kunna göra spontana val 

har vi utifrån vår definition valt att inte ge dem någon specifik undervisning inför testet. Vi låter 

även eleverna utföra subtraktionsuppgifter i talområdet 21 till 100 för att svara mot det vårt 

syfte indikerar. Vidare undersöker vi om det finns några skillnader mellan pojkars och flickors 

val av strategi och beräkningsmetod. För att kunna göra en jämförelse dem emellan har vi ett 

urval där både pojkar och flickor till nästan lika stor del ingår. Vi analyserar även om det finns 

något samband mellan strategival, beräkningshastighet samt korrekt svar utifrån problemets 

utformning och tillhörande gynnsam strategi. Detta gör vi genom att alla övningsuppgifter utom 

en är konstruerade utifrån kriterier för vad som är en gynnsam strategi. Vi tar tiden för varje 

uppgift för att få beräkningshastighet och vi kontrollerar för antal rätt för korrekt svar. 
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Metoddiskussion 

För denna metoddiskussion har tillvägagångssättets generella styrkor och svagheter diskuterats 

under metodologi varför vi i detta avsnitt övervägande fokuserar på vårt tillvägagångssätt om 

än i ljuset av vad som tidigare redogjorts för. 

 

Urval  

Vårt ringa urval kan vid jämförelse med tidigare forskning inte på något vis anses vara 

generaliserbart varför vi inte heller har visat på statistisk signifikans för den analyserade 

empirin. Vi är av den uppfattningen att ett urval som hade kunnat göra anspråk på 

generaliserbarhet skulle ha varit för omfattande i tid för att kunna få plats inom ramen för detta 

arbete.   
 

Det som kan diskuteras i urvalssammanhang är om vi hade kunnat göra på något annat vis för 

att få fler att samtycka till deltagande. Beträffande vårdnadshavares samtycke är det svårt att se 

hur vi skulle ha kunnat göra något annorlunda. Vi vet i de fallen inte heller om det är 

vårdnadshavare och/eller barnet som har valt att inte samtycka. När de gäller de tre eleverna 

som faktiskt drog tillbaka sitt samtycke trots föräldrarnas medgivande finns det naturligtvis 

många faktorer som kan ha bidragit. Exempelvis kan det faktum att en elev började säga nej ha 

påverkat de andra till att inte vilja/våga vara med. Vi hade dock frågat läraren i förväg om hen 

ansåg att det skulle spela roll och fått svaret att det inte skulle ha någon större inverkan. Vidare 

utfördes testet i ett till klassrummet angränsande rum för att förhindra otrygghet hos eleverna. 

Läraren å sin sida hade även planerat ”lite mindre roliga” moment för att motverka att det skulle 

vara mer intressant för eleverna att stanna kvar i klassrummet. Vi konstaterar dock i 

sammanhanget att vid de tillfällen vi gjort datainsamling under vår verksamhetsförlagda 

utbildning har vi procentuellt fått in mer samtycken än för detta tillfälle. Ett resonemang runt 

detta förhållande blir bara spekulativt men att inte ha varit närvarande i elevernas skoldag kan 

ha påverkat antalet informanter negativt.  

  

Datainsamlingsmetoder 

Beträffande datainsamlingsmetoder kan valet av verbala röstsvar ha inverkat på möjligheten att 

identifiera korrekta strategival eller beräkningsmetoder. Dels kan eleverna ha känt att de måste 

prestera, kanske inte ett specifikt svar men ändå, ett svar inför oss. Dels kan de ha haft svårt att 

förklara hur de faktiskt har tänkt speciellt när det gäller snabba halv- eller helautomatiska 

beräkningar som utantillkunskap. De strategier som främst då skulle ha drabbats av detta är 

indirekt addition och indirekt subtraktion. Vi har under testets genomförande kunnat urskilja 

några fall där vi båda två fick en känsla av att eleverna kanske rent metodmässigt gjorde på ett 

annat vis än vad de faktiskt ganska utförligt förklarade för oss. Vi har i de fallen kodat efter vad 

eleverna har sagt men naturligtvis kan detta ha påverkat resultatet utifrån de strategier och 

beräkningsmetoder eleverna de facto använde sig av. 

 

Fortsättningsvis konstaterar vi att elevernas beräkningar kan ha påverkats vid de två tillfällen 

vi har repeterat elevernas förklaringar i syfte att säkerställa hur eleverna tänkte. Dock var det 

till stor hjälp att vi vid de tillfällena båda två var med. Den ena kunde signalera till den andra 

att risk förelåg för att ett förslag på beräkningsmetod eventuellt höll på att ges. Efter dessa två 

test tog vi en paus för att gå igenom elevens tankeled och därmed om möjligt utröna huruvida 

en påverkan hade skett. Utifrån de svar som eleven gav på de nästkommande uppgifterna har 

vi dock kunnat konstatera att ingen inverkan skedde i favör till det förslag som kunde skönjas i 

våra ord. 
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Vidare har de eventuella farhågor angående elevernas förmåga att metakognitivt och verbalt 

kunna uttrycka sig och förklara sina tankeled inte infriats. För att förekomma en situation där 

eleverna inte kunde förmedla sina tankar utarbetade vi en frågemall (bilaga 3) som vi skulle 

följa om det blev aktuellt. Dock har endast den första frågan i mallen behövt användas. Alla 

elever har med stöd av den kommit igång med sina förklaringar. Eventuellt kan i sammanhanget 

övningsuppgiften även ha spelat en roll i att eleverna visste vad som väntade dem. 

 

Testuppgifter 

Vårt val av antal testuppgifter spelar naturligtvis också in för vilken mängd data som analyseras. 

Andra och tydligare mönster skulle ha kunnat framträda om vi till exempel hade haft två 

uppgifter per utformning istället för som nu en uppgift. Dock gav pilotstudien indikationer om 

att testet totalt skulle ta 15 - 20 minuter per elev varför vi utifrån elevperspektiv ansåg att 

testomfånget räckte.   

 

Indirekt addition har inte använts i den utsträckning det har förekommit som gynnsam strategi. 

Vidare har indirekt subtraktion inte nämnts överhuvudtaget. Detta kan naturligtvis bero på att 

eleverna inte använder dessa strategier vid subtraktion av tal mellan 21 och 100. Dock ger 

samtal med läraren och genomgång av matematikläromedlet att eleverna har undervisats i 

indirekt addition även om det inte skett i exakt samma utsträckning som för direkt subtraktion. 

Indirekt subtraktion har dock inte framkommit som en lika tydlig strategi i elevernas 

undervisning. Utformningen av uppgifterna kan också ha spelat in vid användandet av främst 

indirekt addition. Som tidigare nämnts kan ”rena” taluppgifter försvåra för elever att använda 

sig av indirekt addition som strategi, beroende på minustecknets starka koppling till att något 

ska ”tas bort”. Dock var det ett medvetet val från vår sida att endast ta med ”rena” taluppgifter 

då vi önskade ett fokus på de aritmetiska färdigheterna. 

 

Beträffande utformningen av testuppgifterna kan naturligtvis även det faktum spela in att 

eleverna inte hade undervisats i subtraktion med tiotalsövergång där subtrahenden är tvåsiffrig 

och där differensen är stor eller relativt stor i förhållande till subtrahenden (exempel 43 - 18). 

Detta löstes dock i samråd med läraren så att den ena uppgiften U2 (43 - 5) försågs med ett 

ental i subtrahenden samt att U6 (22 - 13) gjordes lättare att beräkna genom att de ingående 

talen befann sig i talområdet mellan 10 och 25 (22 - 13). Trots detta går det inte att bortse från 

att elevernas brist på förkunskap kan ha spelat in. Dock anser vi att detta hade blivit mer 

missvisande om vi bara hade analyserat elevers strategi och beräkningsmetod. I denna studie 

analyserar vi emellertid även utifrån uppgiftens utformning för att om möjligt hitta andra 

förklaringsmönster till resultaten. 

 

Kategorisering av strategier och metoder 

Gällande kategorisering av strategier och metoder ställer vi oss lite undrande inför de 

svårigheter som vi har upplevt vid kodningen utifrån vår kategorisering. Vi anser trots allt att 

kategoriseringen fungerar för vår studies resultat. Frågan är dock om jämförelserna mellan olika 

studiers kategorier är fullt ut rimliga. Som exempel kan nämnas beräkningsmetoden Talsortsvis 

beräkning Variant 2 (bilaga 1) som vi väljer att kalla den. Detta är en metod som eleverna inte 

har undervisats i men som ändå fyra elever väljer att använda sig av. Beräkningsmetoden 

förekommer i forskningsfältet och i ämneslitteraturen men den framkommer inte i den studien 

som vi har låtit ligga till grund för vår kategorisering. Det kan naturligtvis vara så att just denna 

beräkningsmetod inte förekommer bland eleverna i den studien. Med tanke på de många olika 

beräkningssätt vår studie uppvisar på elva informanter verkar det dock inte osannolikt att det 

förekommer en del variationer även i andra långt större studier än vår. Olika sätt att definiera 

begrepp behöver inte innebära att resultatet i sig blir missvisande för den enskilda studien. Vi 
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menar emellertid att det kan finnas fog för en viss försiktighet när resultat mellan studier 

jämförs. 

 

Kodning och analys 

Beträffande kodning av beräkningsmetoder uppvisades endast 61% överensstämmelse i första 

skedet. En jämförelse med 89% för strategier vid samma tillfälle indikerar på större svårigheter 

vid kodningen av beräkningsmetoder. Detta stämmer. Vi valde dock att göra kodningen och 

därmed även kategoriseringen av de beräkningsmetoder som ingick i Annan metod samtidigt 

som vi kodade för de tre förutbestämda kategorierna Stegvis, Talsort och Annan. Detta 

tillsammans med vår ovana av kodning ligger till grund för de låga siffrorna. Dock ser vi inte 

att tillvägagångssättet i sig skulle kunna påverka resultatet då en 100% överensstämmelse till 

slut ändå nåtts. Detta är emellertid ett moment som vi skulle och borde ha gjort annorlunda.  

 

Som tidigare nämnts har indirekt subtraktion inte förekommit utifrån våra kriterier som är 

desamma som för Peltenburg, van den Heuvel-Panhuizen och Robitzsch (2012). Att inte kunna 

redogöra för ett resultat i en kategori behöver inte tyda på något fel vid kodningen men det 

föder onekligen en nyfikenhet på varför det förhåller sig så. Utifrån lärarsamtal och genomgång 

av läromedel framkommer som tidigare nämnts att detta är en strategi som det inte har 

fokuserats så mycket på. Vidare identifierar Peltenburg, van den Heuvel-Panhuizen och 

Robitzsch (2012) endast 9 fall av 768 som indirekt subtraktion. Dock ska nämnas att fokus för 

denna studie ligger på användandet av indirekt addition. En kunskapsöversikt över 

forskningsfältet av subtraktionsstrategier (t ex Selter 2001; Caviola et al. 2018; Peters et al. 

2012) visar emellertid på om inte ett ointresse så i alla fall inte något fokus på just denna strategi. 

Huruvida detta beror på att strategin de facto inte används, att den är svårupptäckt vid 

kodningen eller en kombination av båda har vi svårt att uttala oss om. 

 

Beträffande analysförfarandet finns det naturligtvis en risk i att utgå från ett medelvärde i ett 

litet urval. Sålunda kan det diskuteras hur stor vikt som ska läggas vid centraltendens på 

exempelvis den del av resultatet som endast utgörs av ett fall. Ett litet urval medför även att en 

informant representerar en stor del av totalen, oavsett om det gäller antal eller procent. Sålunda 

får det fall där en elev har försökt att förenkla talen till runda tal med hjälp av en felaktigt 

använd additionsmetod i fem av sex uppgifter stor genomslagskraft. Det kan diskuteras 

huruvida detta resultat ska vara med överhuvudtaget. Dock analyserar vi utifrån antal rätt i tre 

av våra frågeställningar F9 - F11 varför det även hade blivit missvisande att inte ha med 

underlaget i det analyserade resultatet. Drar vi paralleller till Peltenburg, van den Heuvel-

Panhuizen och Robitzsch (2012) har de valt att analysera de fall där elever felaktigt räknat 

addition istället för subtraktion. Slutligen anser vi att vårt val av median för att påvisa 

centraltendens tillsammans med en redovisning av variationsbredd och ytterpunkter samt en 

redogörande löpande text ändå ger en tydlig och transparent beskrivning av den empiri som 

ligger till grund för resultatredovisningen. 
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RESULTAT 
Denna studies resultat av analysen presenteras i förhållande till studiens frågeställningar. 

Frågeställningarna förevisas därför som rubriker för löpande text och tillhörande diagram. Som 

stöd till resultatpresentationen ges nedan en sammanställning över de begrepp och förkortningar 

som ingår. För mer detaljerad beskrivning av strategier och beräkningsmetoder hänvisas till 

bilaga 1. 

 

Frågeställningar 1 till 11 redovisas med förkortningar F1 - F11. 

 

Strategier redovisas med följande förkortningar. 

DS: Direkt subtraktion.  

IA: Indirekt addition. 

IS: Indirekt subtraktion   

MS: Mixad strategi.  

 

Beräkningsmetoder redovisas med följande förkortningar. 

Talsort: Talsortsvis beräkning.  

Variant 2: Talsortsvis beräkning variant 2 

Stegvis: Stegvis beräkning.  

Annan: Beräkning som utförts på något annat vis än med explicit talsortsvis eller stegvis 

beräkning. 

 

Annan beräkningsmetod redovisas med följande förkortningar. 

Runda tal: Avrunda någon av termerna till ett jämnt tal. 

Lika tillägg: Förenkling av tal med hjälp av likatillägg. 

Talsorts/Stegvis: Kombinerad talsortsvis och stegvis beräkning.  

Stegvis/Runda tal: Kombinerad stegvis beräkning och förenkling till runda tal. 

Stegvis/Utantillkunskap: Kombinerad stegvis beräkning och utantillkunskap. 

 

Uppgifter 1 till 6 redovisas med förkortningar U1 - U6. Tillhörande gynnsam strategi samt 

förklaring till respektive uppgifts utformning redovisas som följer: 

U1: Liten differens utan tiotalsövergång. Gynnsam strategi indirekt addition (IA). 

U2: Stor differens med tiotalsövergång. Gynnsam strategi direkt subtraktion (DS). 

U3: Ungefär lika stor subtrahend som differens utan tiotalsövergång. Ingen uttalad gynnsam 

strategi. 

U4: Liten differens med tiotalsövergång. Gynnsam strategi indirekt addition (IA). 

U5: Stor differens utan tiotalsövergång. Gynnsam strategi direkt subtraktion (DS). 

U6: Ungefär lika stor subtrahend som differens med tiotalsövergång där entalen är nära 

tiotalsövergången. Gynnsam strategi indirekt addition (IA). 

 

Denna studies resultat och analys av data baseras på 66 testsvar från elva elever. Varje elev har 

svarat på ett testformulär innehållande 6 subtraktionsuppgifter.   
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F1 Vilka subtraktionsstrategier och beräkningsmetoder använder 
eleverna? 

Resultatet av dataanalysen beträffande elevers val av strategi och beräkningsmetod presenteras 

procentuellt utifrån de 66 svarsuppgifterna som ingår i denna studie. De metoder som har 

kategoriserats som annan beräkningsmetod presenteras metodvis utifrån antal i den löpande 

texten. 

 

Utifrån den analyserade datan beträffande strategival kan en övervägande majoritet av direkt 

subtraktion urskiljas. En anmärkningsvärd observation är att indirekt subtraktion inte har 

observerats i någon av uppgifterna, varken som separat strategi eller i kombination med andra 

strategier. Beträffande beräkningsmetoder har talsortsvis beräkning använts i nästan hälften av 

alla uppgifter. Mellan stegvis beräkning och annan beräkning råder en förhållandevis jämn 

fördelning med liten övervikt för stegvis beräkning. I annan beräkning har fem olika 

tillämpningsbara metoder observerats samt en sjätte som dock inte går att använda vid 

subtraktionsräkning.  

 

Strategi 

Av de 66 analyserade testuppgifterna har direkt subtraktion observerats i 82% av fallen och 

indirekt addition i 6% av fallen. Mixad strategi förekommer i 12 % av fallen.  

 

Beräkningsmetod 

Utifrån de 66 testuppgifterna har talsortsvis beräkning observerats i 46% av fallen och stegvis 

beräkning i 30 %. I talsortsvis beräkning ingår även variant 2 med 8%. Annan beräkningsmetod 

har tillämpats i 24% av fallen.  

 

Eleverna har sålunda använt sig av andra beräkningsmetoder än de renodlade formerna av 

talsortsvis- eller stegvis beräkning i 16 av de 66 uppgifterna. Mest utmärkande för dessa andra 

beräkningsmetoder är en kombination av talsortsvis- och stegvis beräkning. Denna har 

observerats i 5 av de 16 uppgifterna. Vidare har för 3 uppgifter en kombination av stegvis 

beräkning och förenkling till ett runt tal tillämpats. Beräkning med runda tal, lika tillägg samt 

en kombination av stegvis beräkning och utantillkunskap har använts vardera 1 gång. För de 

resterande 5 uppgifterna har försök att förenkla talen till runda tal identifierats. Dock användes 

en additionsmetod felaktigt vid beräkning av entalen för de 5 uppgifterna.  

 

 
Figur 1a och 1b. Elevers val av subtraktionsstrategier och beräkningsmetoder. 
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F2 Finns det någon skillnad mellan flickors och pojkars val av 
subtraktionsstrategier och beräkningsmetoder? 
Subtraktionsstrategi 

Resultatet av dataanalysen beträffande pojkars och flickors val av strategi presenteras 

procentuellt utifrån de 66 svarsuppgifterna som ingår i denna studie. Av de 66 analyserade 

uppgifterna har 36 uppgifter besvarats av pojkar och 30 av flickor.  

 

Utifrån den analyserade datan kan ingen markant procentuell skillnad urskiljas mellan pojkars 

och flickors val av subtraktionsstrategier. Pojkar har använt sig av direkt subtraktion i 80% och 

flickor i 83% av fallen. Vidare har pojkar använt sig av indirekt addition i 6% och flickor i 7% 

av fallen. Mixade strategier har tillämpats i 14% av fallen för pojkar och i 10% för flickor. 

 

Beräkningsmetod 

Resultatet av dataanalysen beträffande pojkars och flickors val av beräkningsmetod presenteras 

procentuellt utifrån de 66 svarsuppgifterna som ingår i denna studie. Av de 66 analyserade 

uppgifterna har 36 uppgifter besvarats av pojkar och 30 av flickor.  

 

Utifrån den analyserade datan kan en markant procentuell skillnad mellan pojkars och flickors 

val av beräkningsmetoder urskiljas. Pojkar har tillämpat talsortsvis beräkning i 26% av fallen. 

Flickor har använt samma metod i 70% av fallen. Talsortsvis beräkning Variant 2 har använts 

vid 4 tillfällen av 3 flickor samt vid 1 tillfälle av en pojke. Stegvis beräkning har observerats i 

34% av fallen för pojkar och i 23% för flickor. Vidare har pojkar tillämpat annan 

beräkningsmetod i 40% av övningarna. Motsvarande siffra för flickorna är 7%.  

 

Annan beräkningsmetod fördelar sig antalsmässigt på 14 uppgifter för pojkar och 2 uppgifter 

för flickor. På metod- respektive elevnivå fördelar sig Annan beräkningsmetod som följer: 

 

Flickor metodnivå 

- 2 talsorts/stegvis 

 

Pojkar metodnivå 

- 3 talsorts/stegvis 

- 3 stegvis/runda tal 

- 1 stegvis/utantillkunskap 

- 1 runda tal 

- 1 lika tillägg 

- 5 försök att förenkla talen till runda tal med hjälp av en felaktigt använd additionsmetod. 

 

Flickor och pojkar elevnivå 

- 1 flicka har tillämpat talsorts/stegvis vid 2 tillfällen. 

- 1 pojke har tillämpat talsorts/stegvis vid 3 tillfällen samt runda tal vid 1 tillfälle 

- 1 pojke har tillämpat stegvis/utantillkunskap vid 1 tillfälle 
- 1 pojke har tillämpat stegvis/runda tal vid 3 tillfällen samt lika tillägg vid 1 tillfälle 

- 1 pojke har försökt att förenkla talen till runda tal med hjälp av en felaktigt använd 

additionsmetod vid 5 tillfällen.  
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Figur 2a och 2b. Pojkars och flickors val av subtraktionsstrategier. 

 

 
Figur 2c och 2d. Pojkars och flickors val av beräkningsmetoder. 

 

 

F3 Finns det något samband mellan elevernas val av 
subtraktionsstrategi och beräkningsmetod? 

Resultatet av dataanalysen beträffande sambandet mellan elevers val av subtraktionsstrategi 

och beräkningsmetod presenteras antalsmässigt utifrån de 66 svarsuppgifterna som ingår i 

denna studie.  

 

Det mest framträdande mönstret utifrån den analyserade datan återfinns vid direkt subtraktion 

och mixad strategi där talsortvis beräkning förekommer mest frekvent. Vidare förkommer 

talsortsvis och Annan beräkning endast i direkt subtraktion och i mixade strategier. Noterbart 

är att vid indirekt addition har uteslutande stegvis beräkning tillämpats.  

 

Direkt subtraktion 

Direkt subtraktion har använts i 54 fall varav talsortsvisberäkning har tillämpats i 24 av dem. 5 

av dessa utgörs av talsortsvis beräkning variant 2. Stegvis beräkning och annan beräkning har 

tillämpats i vardera 15 uppgifter. De 15 fallen med annan beräkning utgörs av 5 fall av en 
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kombination av talsortsvis- och stegvis beräkning, 3 fall av en kombination av stegvis beräkning 

med förenkling till ett runt tal, 1 fall vardera av beräkning med runda tal och lika tillägg samt 5 

fall av förenkling till runda tal med hjälp av en additionsmetod.  

 

Indirekt addition 

Indirekt addition har använts i 4 uppgifter. Stegvis beräkning har tillämpats i alla 4. 

 

Mixad strategi 

Mixad strategi har använts i 8 uppgifter. Tillämpade beräkningsmetoder för dessa 8 har 

fördelats med 6 fall av talsortsvis-, 1 fall av stegvis- samt 1 fall av annan beräkning. Fallet med 

annan beräkning utgörs av en kombination av stegvis beräkning och utantillkunskap. 

 

 
Figur 3. Samband mellan elevers val av subtraktionsstrategi och beräkningsmetod. 

 

 

F4 Vilka strategier och beräkningsmetoder använder eleverna i 
förhållande till uppgiftens utformning?  

F5 Använder eleverna en gynnsam strategi vid subtraktionsräkning? 

Analys av data beträffande elevers val av strategier och beräkningsmetod i förhållande till 

uppgiftens utformning samt val av gynnsam strategi presenteras uppgiftsvis. Då urvalet består 

av 11 elever redogörs sålunda för 11 svar i varje uppgift. Uppgifterna 1 till 6 presenteras som 

U1 - U6 tillsammans med uppgiftens utformning och tillhörande gynnsam strategi. 

 

Utifrån den analyserade datan kan urskiljas att direkt subtraktion används till övervägande del 

i alla uppgifter. För två av uppgifterna, U2 och U5, kan därmed konstateras att eleverna även 

använder sig av en gynnsam strategi. För U3 finns ingen uttalad gynnsam strategi. Dock kan 

observeras att direkt subtraktion används nästan uteslutande för denna uppgift. I de uppgifter - 

U1, U4 och U6 - där indirekt addition anses gynnsamt har en mer varierad strategianvändning 

tillämpats för U1 och U4. För U6 däremot används nästan uteslutande direkt subtraktion. 
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Vidare kan konstateras att talsortsvis beräkning används övervägande i uppgift U1, U3 samt 

U5. Gemensamt för dessa är att de innehåller subtraktionsberäkning utan tiotalsövergång. För 

två av uppgifterna med tiotalsövergång, U4 och U6, observeras en större variation av de olika 

metoderna. För den tredje, U2, observeras dock en nästan uteslutande tillämpning av stegvis 

beräkning som dessutom korresponderar helt och hållet med direkt subtraktion som strategi. I 

sammanhanget observeras även att U2 är den enda uppgiften med ett ental i subtrahenden.  

 

 U1   48 - 45   Ingen tiotalsövergång. Gynnsam strategi indirekt addition. 

Direkt subtraktion har använts i 6 fall. I 5 fall har en mixad strategi använts. Indirekt addition 

har inte använts någon gång trots att det för denna uppgift anses vara den mest fördelaktiga. 

Talsortsvis beräkning har tillämpats i 8 fall och stegvis beräkning i 1 fall. Annan beräkning har 

tillämpats i 2 fall varav 1 stegvis/runda tal samt 1 förenkling till runda tal med felaktigt använd 

additionsmetod.    

 

U2   43 - 5   Tiotalsövergång. Gynnsam strategi direkt subtraktion. 

Direkt subtraktion har använts i 10 av de 11 fallen, något som även går i linje med att det är den 

mest fördelaktiga strategin för denna uppgift. Mixad strategi har endast använts i ett av fallen. 

Talsortsvis beräkning har inte observerats i något fall. Stegvis beräkning har dock tillämpats i 

10 fall och annan beräkningsmetod i 1 fall. Dessa siffror sammanfaller med strategivalet av 

direkt subtraktion (10) och mixad strategi (1). Annan beräkning har tillämpats i 1 fall och då 

som stegvis/utantillkunskap. 

 

U3   84 - 41   Ingen tiotalsövergång. Ingen uttalad gynnsam strategi. 

I denna uppgift utan uttalad gynnsam strategi har 10 elever tillämpat direkt subtraktion och 1 

elev mixad strategi. Indirekt addition har inte observerats i något av fallen. Talsortsvis 

beräkning har använts i 7 fall och stegvis beräkning i 1 fall. Annan beräkning har observerats i 

3 fall varav 1 stegvis/runda tal, 1 talsorts/stegvis samt 1 förenkling till runda tal med felaktigt 

använd additionsmetod.    

 

U4   21 - 19   Tiotalsövergång. Gynnsam strategi indirekt addition. 

Direkt subtraktion har tillämpats i 7 av fallen. Indirekt addition, som även är den gynnsamma 

strategin för denna uppgift, har använts i 3 fall. Mixad strategi har observerats i 1 fall. 

Talsortsvis- och stegvis beräkning har använts i vardera 4 uppgifter. Talsortsvis beräkning med 

omvänd entalssubtraktion har använts vid 1 av de 4 uppgifterna. Annan beräkning har iakttagits 

i 3 fall varav 1 lika tillägg, 1 stegvis/runda tal samt 1 förenkling till runda tal med felaktigt 

använd additionsmetod.    

 

U5   55 - 12   Ingen tiotalsövergång. Gynnsam strategi direkt subtraktion.  

Direkt subtraktion, som även är den gynnsamma strategin för denna uppgift, har tillämpats i 

alla 11 fall. Tillämpade beräkningsmetoder uppvisar dock en större variation där talsortsvis 

beräkning noteras för 6 elever, stegvis beräkning för 2 samt annan beräkning för 3. Annan 

beräkning fördelas på 2 talsorts/stegvis samt 1 förenkling till runda tal med felaktigt använd 

additionsmetod.    

 

U6   22 - 13   Tiotalsövergång. Gynnsam strategi indirekt addition. 

Direkt subtraktion har observerats i 10 fall. Indirekt addition som anses vara den gynnsamma 

strategin för denna uppgift, har endast tillämpats i 1 fall. Mixad strategi har inte använts av 

någon elev för denna uppgift. Talsortsvis beräkning har tillämpats i 5 fall och stegvis 

beräkning i 2. Talsortsvis beräkning variant 2 har använts vid 4 av de 5 uppgifterna.  Annan 
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beräkningsmetod har observerats i 4 fall som utgörs av 2 talsorts/stegvis, 1 stegvis/runda tal 

samt 1 förenkling till runda tal med felaktigt använd additionsmetod.   

 

 
Figur 4a. Val av strategi i förhållande till uppgiftens utformning. 
 

 
Figur 4b. Val av beräkningsmetod i förhållande till uppgiftens utformning. 
 

 

F6 Finns det något samband mellan uppgiftens utformning och tid?  

Analys av data beträffande samband mellan uppgiftens utformning och tid presenteras 

uppgiftsvis med ett medelvärde av svarstid i sekunder. Varje uppgift redogör för ett medelvärde 

av respektive 11 svarstider. Medelvärdet presenteras i diagramform både som genomsnitt och 
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median. För varje uppgift presenteras i den löpande texten även information om variationsbredd 

(VB) samt ytterpunkterna (YP) av svarstiderna.  

 

Alla uppgifter uppvisar en högre genomsnittlig svarstid i förhållande till medianvärdet. Detta 

beror på att en eller två av de högsta ytterpunkterna skiljer sig tidsmässigt så pass mycket från 

de övriga värdena att genomsnittet påverkas i förhållande till medianen. I uppgift 5 med en 

variationsbredd på 43,4 och ytterpunkter på 5 samt 48,4 är detta speciellt tydligt. I figur 6a och 

6b för uppgift 5 syns variationen i förhållandet mellan den genomsnittliga svarstiden på 14,4 

sekunder och medianvärdet på 9,3 sekunder. Som följd kan uppgift 5 ses antingen som den 

uppgift med högst svarstid eller den med tredje högsta svarstid. För att utesluta en skev 

fördelning baserad på höga yttervärden redogörs endast för medianvärdena i den löpande 

texten. Dock behålls tabellerna för genomsnittsvärdena i jämförande och kompletterande syfte. 

 

Utifrån den analyserade datan kan konstateras att U1 och U4 har de lägsta svarstiderna. Det är 

även vid dessa uppgifter eleverna har störst variation i sina val av subtraktionsstrategier. U1 

och U4 utmärker sig även genom att uppgifterna har de lägsta differenserna, 3 respektive 2. 

Detta gör att de båda termerna som ska beräknas befinner sig talordningsmässigt nära varandra. 

Beträffande de högsta svarstiderna, som återfinns för U2 och U6, konstateras att båda 

uppgifterna innehåller tiotalsövergångar och därmed kan anses vara lite svårare att beräkna.   

 

U1   48 - 45   Ingen tiotalsövergång. Gynnsam strategi indirekt addition. 

Denna uppgift redovisar lägst svarstid med ett medelvärde på 5,9 sekunder. 

VB 27,7  

YP 3,5 och 31,2  

 

U2   43 - 5   Tiotalsövergång. Gynnsam strategi direkt subtraktion. 

Denna uppgift redovisar andra högsta svarstid med ett medelvärde på 9,5 sekunder. 

VB 27,5 

YP 5,3 och 32,8  

 

U3   84 - 41   Ingen tiotalsövergång. Ingen uttalad gynnsam strategi. 

Denna uppgift redovisar tredje lägsta svarstid med ett medelvärde på 7,1 sekunder. 

VB 23,4 

YP 3,9 och 27,3 

 

U4   21 - 19   Tiotalsövergång. Gynnsam strategi indirekt addition. 

Denna uppgift redovisar andra lägsta svarstid med ett medelvärde på 7 sekunder.  

I denna uppgift hittas även en lägsta notering för alla svarstider på 2,4 sekunder. I 

sammanhanget kan även noteras att 6 av 10 elever har beräknat uppgiften på mindre än 8 

sekunder.  

VB 22,1 

YP 2,4 och 24,5 

 

U5   55 - 12   Ingen tiotalsövergång. Gynnsam strategi direkt subtraktion. 

Denna uppgift redovisar tredje högsta svarstid med ett medelvärde på 9,3 sekunder. 

I denna uppgift hittas även en högsta notering för alla svarstider på 48,4 sekunder. 

VB 43,4 

YP 5 och 48,4  

 

U6   22 - 13   Tiotalsövergång. Gynnsam strategi indirekt addition 
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Denna uppgift redovisar högst svarstid med ett medelvärde på 11 sekunder. 

VB 23,1 

YP 4,7 och 27,8  

 

 
Figur 6a och 6b. Samband mellan uppgiftens utformning och tid. 

 

 

F7 Finns det något samband mellan strategival och tid? 

F8 Finns det något samband mellan val av gynnsam strategi och tid?  

Analys av data beträffande samband mellan strategival och tid presenteras uppgiftsvis med ett 

medelvärde av svarstid i sekunder. Medelvärdet utgörs av varje uppgifts 11 svarstider fördelade 

på valda strategier för uppgiften. Medelvärdet presenteras i diagramform både som genomsnitt 

och median. För att utesluta en skev fördelning baserad på höga yttervärden redogörs främst för 

medianvärdena i den löpande texten. Dock behålls tabellerna för genomsnittsvärdena i 

jämförande och kompletterande syfte. 

 

Den analyserade datan påvisar inget markant uttalat mönster mellan strategival och tid så heller 

ej mellan gynnsam strategi och tid. Sambandet mellan tid och vald strategi i relation till 

gynnsam strategi verkar sålunda inte ha påverkat svarstiden nämnvärt. Faktorer som uppgiftens 

utformning och hur den mixade strategin har tillämpats verkar ha spelat en i vissa fall större 

roll för svarstiden. 

 

U1   48 - 45   Ingen tiotalsövergång. Gynnsam strategi indirekt addition. 

Indirekt addition, som är en gynnsam strategi för denna uppgift, har inte tillämpats i något fall. 

Eleverna har istället använt direkt subtraktion vid 6 tillfällen med en medelsvarstid på 8,9 

sekunder. Mixad strategi har tillämpats vid 5 fall med en medelsvarstid på 4,6 sekunder och är 

därmed en mer effektiv strategi tidsmässigt. I kontexten kan nämnas att mixad strategi delvis 

innehåller indirekt addition och att det kan ha påverkat tiden på ett fördelaktigt sätt. 
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Figur 7a och 7b. Samband mellan strategival och tid.  

 

 

U2   43 - 5   Tiotalsövergång. Gynnsam strategi direkt subtraktion. 

Gynnsam strategi för denna uppgift är direkt subtraktion. 10 elever har tillämpat direkt 

subtraktion med en medelsvarstid på 9,1 sekunder. Eftersom endast en elev har tillämpat mixad 

strategi är en jämförelse strategier emellan svår att göra. Även om eleverna håller sig nästan 

uteslutande till den gynnsamma strategin bör tilläggas att uppgiften innehåller en 

tiotalsövergång som kan ligga till grund för den näst högsta svarstiden. 

 

 
Figur 7c och 7d. Samband mellan strategival och tid. 

 

 

U3   84 - 41   Ingen tiotalsövergång. Ingen uttalad gynnsam strategi. 

Då denna uppgift inte har någon uttalad gynnsam strategi kan datan endast analyseras utifrån 

valda strategier. 10 elever har tillämpat direkt subtraktion med en medelsvarstid på 7,4 

sekunder. En elev har valt mixad strategi och uppvisat en svarstid på 6,9 sekunder. Av samma 

skäl som för uppgift 2 är en jämförelse strategier emellan i svår att göra. Tredje snabbaste 

beräkningstiden tyder ändå på att eleverna använder en strategi som är lämpad för uppgiften. 
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Figur 7e och 7f. Samband mellan strategival och tid. 

 

 

U4   21 - 19   Tiotalsövergång. Gynnsam strategi indirekt addition. 

Gynnsam strategi för uppgiften är indirekt addition. 3 elever har även använt sig av denna 

strategi med en medelsvarstid om 6,5 sekunder. 1 elev har tillämpat mixad strategi med en 

svarstid på 23,9 sekunder. Resterande 7 elever har tillämpat direkt subtraktion med en 

medelsvarstid på 7 sekunder. Det råder ett nästan helt jämnt tidsförhållande mellan de som 

räknade med direkt subtraktion och de som räknade med indirekt addition dock kan urskiljas 

att indirekt addition är något mer lämpad tidsmässigt. 

 

 
Figur 7g och 7h. Samband mellan strategival och tid. 

 

 

U5   55 - 12   Ingen tiotalsövergång. Gynnsam strategi direkt subtraktion.  

Alla elever har använt direkt subtraktion för att lösa denna uppgift. Det är även den strategi som 

anses som mest gynnsam. Medelvärdet för svarstiden är 9,3 sekunder. Det finns för denna 

uppgift inga andra värden att jämföra med. Dock kan noteras att denna uppgift har den tredje 

långsammaste tiden trots att eleverna förhöll sig till lämplig strategi. 
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Figur 7i och 7j. Samband mellan strategival och tid. 

 

 

U6   22 - 13   Tiotalsövergång. Gynnsam strategi indirekt addition 

Indirekt addition är gynnsam strategi för denna uppgift. Dock har endast 1 elev med en svarstid 

på 9 sekunder använt sig av den. Resterande 10 elever har tillämpat direkt subtraktion där de 

uppvisat en medelsvarstid om 11,2 sekunder. Denna uppgift har den längsta medelsvarstiden 

av alla. Den har även i övervägande majoritet beräknats med direkt subtraktion trots att indirekt 

addition hade varit att föredra. I kontexten kan nämnas att den elev som de facto har använt 

indirekt addition även har räknat snabbare än medelsvarstiden för de andra.   

 

 
Figur 7k och 7l. Samband mellan strategival och tid. 

 

 

F9 Finns det något samband mellan uppgiftens utformning och antal 
rätt?  

F10 Finns det något samband mellan strategival och antal rätt?  

F11 Finns det något samband mellan val av gynnsam strategi och 
antal rätt?  

Analys av data beträffande samband mellan strategival och antal rätt och fel presenteras 

uppgiftsvis. Då urvalet består av 11 elever redogörs sålunda för 11 svar i varje uppgift. 

Uppgifterna 1 till 6 presenteras i den löpande texten som U1 - U6 tillsammans med uppgiftens 

utformning och tillhörande gynnsam strategi. 
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Utifrån den analyserade datan kan urskiljas ett samband mellan strategival satt i relation till 

gynnsam strategi och antal rätt. Uppgifterna U2 och U5 innehåller förhållandevis många rätt. 

Dessa två uppgifter utmärker sig även som de uppgifter där eleverna faktiskt höll sig till den 

gynnsamma strategin. Detta kan sättas i relation till U4 och U6 som tillsammans står för 8 av 

totalt 14 fel. I dessa båda uppgifter hade det varit mer gynnsamt att räkna med indirekt addition. 

Eleverna har dock till en övervägande del använt sig av direkt subtraktion i dessa uppgifter. 

Anmärkningsvärt i sammanhanget är att de som har använt en gynnsam strategi i U4 och U6 

även har räknat rätt. Resultaten till U1 utmärker sig genom att det i viss mån motsäger analysen 

av resultaten för U2, U4, U5 och U6 genom att visa på många rätt trots att den gynnsamma 

strategin indirekt addition inte explicit används. Dock förekommer indirekt addition på ett 

framträdande sätt bland mixade strategier för denna uppgift. 

 

Utifrån den analyserade datan kan ett samband mellan uppgiftens utformning beträffande 

tiotalsövergångar urskiljas. Flest antal fel återfinns i U4 och U6. Det är även dessa uppgifter 

som innehåller tiotalsövergångar. Tiotalsövergångar återfinns även i U2 men med endast 1 fel. 

Dock har eleverna använt en gynnsam strategi i U2 till skillnad från U4 och U6. Vidare har U2 

endast ental i subtrahenden till skillnad från U4 och U6. 

 

U1   48 - 45   Ingen tiotalsövergång. Gynnsam strategi indirekt addition. 

Denna uppgift innehåller 10 rätt och 1 fel. Eftersom ingen tiotalsövergång förekommer anses 

uppgiften lättare att räkna. Direkt subtraktion har valts i 6 fall och mixade strategier i 5. Indirekt 

addition som är den gynnsamma strategin för uppgiften förekommer inte alls. Dock 

förekommer den som kombination i den mixade strategin. 

 

U2   43 - 5   Tiotalsövergång. Gynnsam strategi direkt subtraktion. 

Denna uppgift innehåller 10 rätt och 1 fel. Tiotalsövergång förekommer men är av det lättare 

slaget då subtrahenden är ensiffrig. Gynnsam strategi - direkt subtraktion - har använts i 10 fall 

och mixad strategi i 1 fall. 

 

U3   84 - 41   Ingen tiotalsövergång. Ingen uttalad gynnsam strategi. 

Denna uppgift innehåller 9 rätt och 2 fel. Eftersom ingen tiotalsövergång förekommer anses 

uppgiften lättare att räkna. Direkt subtraktion har tillämpats i 10 fall och mixad strategi i 1 fall. 

Då denna uppgift inte har någon gynnsam strategi kan ett sådant samband inte heller redovisas 

för.  

 

U4   21 - 19   Tiotalsövergång. Gynnsam strategi indirekt addition. 

Uppgiften redovisar 6 rätt och 5 fel och är därmed den uppgift där flest fel förekommer. 

Tiotalsövergång förekommer. Direkt subtraktion har tillämpats i 7 fall varav 4 har redovisat ett 

felaktigt svar. Mixad strategi har tillämpats i 1 fall dock med ett felaktigt svar som följd. Indirekt 

addition, som är den gynnsamma strategin för uppgiften, uppvisar däremot rätta svar i alla de 3 

fallen där den tillämpas. 

 

U5   55 - 12   Ingen tiotalsövergång. Gynnsam strategi direkt subtraktion. 

Uppgift 5 innehåller 9 rätt och 2 fel. Eftersom ingen tiotalsövergång förekommer anses 

uppgiften lättare att räkna. Direkt subtraktion har tillämpats i alla 11 fall och är även den strategi 

som anses gynnsam.    
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U6   22 - 13   Tiotalsövergång. Gynnsam strategi indirekt addition 

Uppgift 6 redogör för 8 rätt och 3 fel. Tiotalsövergång förekommer. Gynnsam strategi är 

indirekt addition som även har använts i 1 fall med ett rätträknat svar som resultat. Direkt 

subtraktion har använts i 10 fall varav 3 befanns felräknade.  

 

 
Figur 13a och 13b. Samband mellan strategival och antal rätt och fel. 
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DISKUSSION 
I detta avsnitt diskuteras resultatet utifrån denna studies frågeställningar och hypoteser. Därefter 

följer en diskussion över resultatens konsekvenser för professionen samt förslag på vidare 

forskning. 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet i studien diskuteras gentemot ämneslitteratur samt tidigare forskning. Vid behov av 

begreppsdefinition hänvisas till begreppskarta (bilaga 1). Frågeställningarna förevisas som 

rubriker för löpande text. Frågeställning 4 och 5 diskuteras tillsammans då det inte är stora 

skillnader dem emellan. Samma gäller för frågeställning 7 och 8 samt för frågeställning 9, 10 

och 11. För att underlätta läsningen kommer det matematiska symbolspråket för varje uppgift 

nämnas under respektive frågeställning. 

 

Frågeställning 1. Vilka subtraktionsstrategier och beräkningsmetoder använder eleverna?                         

Analysen av subtraktionsstrategianvändning visar att 82% av eleverna använder direkt 

subtraktion, 6% indirekt addition och 12% mixad strategi. Innan kodningen förväntade vi oss 

även att se indirekt subtraktion där differensen beräknas genom att räkna ner från minuenden 

tills subtrahenden nås. Dock fanns det med i beräkningen att det inte skulle ske speciellt ofta då 

Peltenburg, van den Heuvel-Panhuizen och Robitzsch (2012) i sin studie, som är en större studie 

än denna, visade på att endast 2% använde sig av den strategin. Med tanke på den 

överrepresenterade användningen av direkt subtraktion samt utformningen av elevernas 

läromedel skulle slutsatser i likhet med Peters et al (2012), Peltenburg, van den Heuvel-

Panhuizen och Robitzsch (2012) samt Selter (2001) eventuellt kunna dras i att det läggs mer tid 

i undervisningssammanhang till beräkning med direkt subtraktion i förhållande till de andra 

strategierna. En annan förklaring kan vara som Peltenburg, van den Heuvel-Panhuizen och 

Robitzsch (2012) nämner att ”rena” taluppgifter kan försvåra för elever vid indirekt addition 

(räkna upp) beroende på minustecknets starka koppling till att något ska tas bort. Minustecknets 

starka betydelse som något som ska tas bort och de svårigheter som skapas därav för 

användandet av indirekt addition, belyses även av Peters et al. (2012). Vidare kan resultatet visa 

på bristande förståelse för talens storlek. Linsen et al. (2014) belyser i sin studie att elever med 

förståelse för talens storlek oftare räknade rätt och snabbt både när uppgifterna indikerade direkt 

subtraktion och indirekt addition. Dock var det tydligare vid uppgifter där indirekt addition var 

gynnsam strategi. Detta resultat indikerar sålunda att valet av gynnsamma strategier, speciellt 

indirekt addition, påverkas av förståelse för talens storlek. Detta stöds även av Caviola et al. 

(2018) som i sammanhanget menar att yngre elever ofta inte utvecklat tillräcklig talförståelse 

för att göra självständiga strategival. 

Enligt klassläraren har indirekt addition lärts ut som ”skutt mellan subtrahend och minuend” 

dock har inte tiotalövergångar med tvåsiffriga tal behandlats i så stor utsträckning. Med den 

senare informationen i beaktande är det intressant att se att 12% använder sig av en mixad 

strategi som inte kan härledas till vare sig samtalet med klassläraren eller i läromedlet. Gällande 

indirekt addition som endast 6% använder sig av i vår studie kan vi se likheter med Torbeyns 

et al. (2009). De visar på resultat där elever i årskurs 2 endast använde indirekt addition i 5% 

av beräkningarna. Detta kan tyckas vara en låg siffra. Anledningen till att yngre elever inte 

växlar strategi så ofta kan enligt Torbeyns et al. (2009) vara att deras kognitiva förmågor ännu 

inte är tillräckligt utvecklade för att bemästra flera olika strategier.  

Analysen av beräkningsmetoder visar att 46% förhåller sig till talsortsvis beräkning. Vid 30% 

av uppgifterna använder eleverna stegvis beräkning och i 24% av fallen en annan beräkning. I 
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likhet med resultat från Peltenburg, van den Heuvel-Panhuizen och Robitzsch (2012) använder 

elever även i vår studie till största del talsortsvis beräkning och stegvis beräkning vid direkt 

subtraktion. Stegvis beräkning sker oftast vid indirekt addition. Med tanke på att direkt 

subtraktion och indirekt addition används vid 88% av alla uppgifter är det inte några 

häpnadsväckande siffror att 76% av beräkningarna sker med talsortvis och stegvis beräkning. 

Dock kan tilläggas att 24% av uppgifterna har lösts med en annan beräkning. I fem av 

uppgifterna observerades en kombination av talsortvis och stegvis beräkning. Vidare 

observerades tre fall av stegvis beräkning och förenkling till ett runt tal. De här valen av 

beräkningsmetoder har varken observerats i lärobok eller i samtal med klassläraren. Det kan 

tyda på att eleverna har utvecklat egna metoder. Detta är även något som Selter (2001, s. 164) 

belyser. Han hänvisar i sammanhanget till ”ett välkänt om än inte alltid respekterat fenomen att 

elever utvecklar sina egna metoder”. Selter (2001) visar på att barns egna beräkningsmetoder 

var speciellt förekommande i de fall då eleverna kombinerade talsortsvis och stegvis beräkning.  

Detta stämmer även överens med vårt resultat.  I vår studie förekommer även en beräkning med 

runda tal och en med lika tillägg. Dessa två är vedertagna beräkningsmetoder men inget som 

klassläraren nämner eller som har observerats i läromedlet. I Annan beräkningsmetod kodade 

vi även in fem fall av försök att använda sig av en additionsmetod som dock inte är användbar 

vid subtraktionsberäkning.   

 
Frågeställning 2. Finns det någon skillnad mellan pojkars och flickors val av 
subtraktionsstrategier och beräkningsmetod? 

Gällande skillnader i strategianvändning mellan pojkar och flickor kan endast en liten skillnad 

urskiljas. Beträffande beräkningsmetod är däremot variationen större. Där kan det urskiljas att 

pojkar tillämpar talsortsvis beräkning i 26% av fallen medan flickorna i 70% av fallen. Vid 

stegvis beräkning uppvisas en överrepresentativ användning av pojkars gentemot flickors 

användning. Där syns dock bara en differens av 11%. Nästa stora skillnad ligger i användandet 

av Annan beräkningsmetod. Flickorna använde endast Annan beräkningsmetod i 7% av fallen 

medan pojkarna använde den i 40% av fallen. Detta gör den till den beräkningsmetod som 

pojkar använder oftast. Carr et al. (2011) visar i sin studie på att flickor i början av sitt andra år 

i skolan har sämre förmåga att bedöma metodanvändning. Vårt resultat visar kanske inte på 

felaktig beräkningsmetod men den visar på att flickor förhåller sig relativt ofta till samma 

beräkningsmetod medan pojkar tenderar att variera sina. Caviola et al. (2018) menar att yngre 

elever saknar den talförståelse som krävs för att variera metodanvändning. Eventuellt kan detta 

vara en anledning till flickornas resultat i vår studie.  

Peltenburg, van den Heuvel-Panhuizen och Robitzsch (2012) visar på att talsortsvis beräkning 

kan användas vid exempelvis uppgifter som 63 – 31, där talsorterna räcker till genom att tiotal 

och ental är större eller lika mycket i minuenden. Vid kodningen av pilotstudien stötte vi dock 

på ett annorlunda sätt att räkna talsortsvis beräkning, Variant 2 (bilaga 1). Variant 2 förkom 

endast vid tiotalövergångar där talsorterna inte räckte till och det därmed blev ett minusresultat 

i entalsberäkningen, exempel 21 - 19 ger 20 – 10 = 10 och 1 - 9 = - 8 vilket leder till 10 - 8 = 
2. Både Selter (2001) samt Bentley och Bentley (2011) nämner att talsortsvis beräkning kan 

ske på detta vis. Vid kodningen av testet fann vi fem sådana beräkningar från fyra elever. Tre 

av de fyra var flickor. Detta sätt att räkna är inget som klassläraren har lärt ut, vilket kan tyda 

på att det är en egenpåkommen beräkningsmetod. 

 

Frågeställning 3. Finns det något samband mellan elevernas val av subtraktionsstrategi och 
beräkningsmetod? 

I 82% av alla uppgifter räknar eleverna med direkt subtraktion. Vid direkt subtraktion används 

talsortsvis beräkning i 24 fall. Detta kan ställas i relation till 15 fall av stegvis beräkning och 15 

fall med en annan beräkningsmetod. Det intressanta här är att 15 av de totalt 16 fall av annan 
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beräkning sker i direkt subtraktion. Detta tyder på att för direkt subtraktion tenderar eleverna 

att variera sina beräkningsmetoder.  I de fall som indirekt addition har observerats använder 

alla stegvis beräkning. Även om Peltenburg, van den Heuvel-Panhuizen och Robitzsch (2012) 

inte redovisar ett sådant resultat fullt ut för indirekt addition så ligger det ändå i linje med vårt. 

I deras studie förekom indirekt addition tillsammans med stegvis beräkning i 87% av fallen. 

Dock observerades i vår studie två olika typer av stegvis beräkning. Antingen räknade eleverna 

helt upp från subtrahend till minuend eller räknade de upp till närmsta tiotal för att sedan 

fortsätta sin beräkning. I mixad strategi observerades nästan uteslutande talsortsvis beräkning 

förutom ett fall av stegvis beräkning och ett fall av annan beräkning.  Peltenburg, van den 

Heuvel-Panhuizen och Robitzsch (2012) visar i sin studie att när elever använder talsortsvis 

beräkning sker det till 86% av fallen i direkt subtraktion. I likhet med de resultaten visar vår 

studie att det sker i 80% av fallen. Beträffande direkt subtraktion skiljer sig dock våra studier 

emellan i det avseendet att alla har använt sig av antingen stegvis eller talsortsvis beräkning i 

studien av Peltenburg, van den Heuvel-Panhuizen och Robitzsch (2012). I vår studie har 

eleverna dock förutom talsortsvis beräkning och stegvis bräkning även använt sig av annan 

beräkning i 23% av fallen. Denna skillnad kan i och för sig bero på att kriterierna för kodning 

för Annan beräkningsmetod skiljer sig, som tidigare nämnts (s. 20), något mellan våra studier.  

 

Frågeställning 4. Vilka strategier och beräkningsmetoder använder eleverna i förhållande till 
uppgiftens utformning?  

Frågeställning 5. Använder eleverna en gynnsam strategi vid subtraktionsräkning? 

Direkt subtraktion används mest i alla uppgifter. Detta resultat överensstämmer med Torbeyns 

et al. (2009) som i sin studie visar att yngre elever för beräkningar av tvåsiffriga 

subtraktionsuppgifter sällan byter strategi. De tenderade istället att förhålla sig till direkt 

subtraktion oavsett om det är beräkningsmässigt effektivt eller ej. Detta är även något som 

Selter (2001) tar upp i sin studie. 

För U2 (43 - 5) och U5 (55 - 12) är direkt subtraktion den gynnsamma strategin. Flera artiklar 

(Linsen et al. 2014; Torbeyns et al. 2009; Peltenburg, van den Heuvel-Panhuizen & Robitzsch 

2012; Peters et al 2012) nämner att när differensen är stor och subtrahenden relativt liten är det 

gynnsamt att räkna ner subtrahenden från minuenden vilket leder till direkt subtraktion. I U2 

har alla utom en använt sig av direkt subtraktion och i U5 har alla gjort det. U1 (48 - 45), U4 

(21 - 19) och U6 (22 - 13) där indirekt addition anses gynnsamt varierar strategianvändandet 

mer. Gällande U1 och U4 nämner Linsen et al. (2014), Torbeyns et al. (2009), Peltenburg, van 

den Heuvel-Panhuizen och Robitzsch (2012), Peters et al (2012) samt Selter (2001) att när 

differensen är liten är det gynnsamt att räkna upp från subtrahenden tills minuenden nås. För 

subtraktionsuppgifter som U6 med tiotalsövergång, en stor differens och med en relativt liten 

differens runt tiotalet är det gynnsamt att räkna med indirekt addition enligt Peltenburg, van 

den Heuvel-Panhuizen och Robitzsch (2012). I U1 har nästan hälften av eleverna använts sig 

av en mixad strategi. Många av eleverna har räknat 40 – 40 = 0 och sen 5 + 3 = 8 som då 

innefattar att de räknar direkt subtraktion i tiotalen och indirekt addition i entalen. Det som kan 

leda till att många ändå använder direkt subtraktion kan vara att talsorterna räcker till och de 

därmed räknar 40 - 40 och 8 - 5. Detta sätt att beräkna vid denna typ av uppgift är även något 

eleverna är vana vid från läromedlet.  I U4 har sju elever räknat med direkt subtraktion, fyra 

har räknat med indirekt addition och en har räknat med mixad strategi. Denna uppgift har 

indirekt addition som gynnsam strategi eftersom differensen är liten och uppgiften har en 

tiotalsövergång. Även om det är fler som har räknat med direkt subtraktion så är det den uppgift 

där flest räknar med indirekt addition. Detta kan tyda på att en del elever har tagit till sig att 

byta strategi efter uppgiftens utformning. Även Peltenburg, van den Heuvel-Panhuizen och 

Robitzsch (2012) visar genom sitt resultat att för uppgifter med små differenser med och utan 

tiotalsövergång förekommer även indirekt addition som mest. Däremot har U6 räknats nästan 
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uteslutande med direkt subtraktion även om det gynnsamma skulle ha varit att räkna med 

indirekt addition. 

Gällande beräkningsmetod använder eleverna talsortsvis beräkning till övervägande del i U1 

och U5. Detta är också de uppgifter där talsorterna räcker till, det vill säga att tiotalen och 

entalen går att subtrahera var för sig. Peltenburg, van den Heuvel-Panhuizen och Robitzsch 

(2012) nämner att talsortsvis beräkning är tillsammans med stegvis beräkning det vanligaste 

sättet att räkna när det kommer till direkt subtraktion. I U1 använder dock lite mindre än hälften 

sig av mixad strategi men räknar ändå med talsortsvis beräkning. U2 är utformad för att 

gynnsamt beräknas med direkt subtraktion. Eleverna håller sig här nästan uteslutande till stegvis 

beräkning. Detta kan bero på att det är ett ental i subtrahenden och att det är en tiotalsövergång 

i uppgiften. Vid U4 och U6 återfinns en större variation av beräkningsmetoder. Dessa uppgifter 

är utformade till att gynnsamt beräknas med indirekt addition och innehåller även 

tiotalsövergång. Båda dessa variabler kan ha påverkat metodvalet. I dessa två uppgifter 

använder en del elever talsortsvis beräkning trots att det är en tiotalsövergång men löser det 

genom Variant 2 (bilaga 1)  

U3 (84 - 41) utmärker sig genom att det inte finns någon uttalade gynnsam strategi för denna 

utformningen av uppgift. Klassläraren nämner att uppgifter av denna form lärs ut med 

talsortsvis beräkning. Eleverna har förhållit sig nästan uteslutande till direkt subtraktion men 

det finns en liten spridning i beräkningsmetoden där tre elever har använt sig av annan 

beräkningsmetod och en av stegvis. 

 

Frågeställning 6. Finns det något samband mellan uppgiftens utformning och tid? 

U1 (48 - 45) är den uppgift som har beräknats snabbast av alla uppgifter med ett medelvärde 

av 5,9 sekunder. Utformningen på uppgiften, det vill säga att den inte har någon tiotalsövergång, 

gör att den snabbt kan beräknas genom att räkna upp från subtrahenden till minuenden. Det går 

även att använda talsortsvis beräkning eftersom talsorterna räcker till.  

U3 (84 - 41) och U5 (55 - 12) som även de är utformade utan tiotalsövergång har tredje 

respektive fjärde snabbaste tiden. De skiljer sig från U1 i och med att differensen är större i 

dessa uppgifter. De flesta elever har använt talsortsvis beräkning som även är en lämplig metod. 

Dock finns det en relativt stor andel som har använt sig av Annan beräkningsmetod för denna 

uppgift. De två uppgifter med högst medelsvarstid återfinns i U2 (43 - 5) och U6 (22 - 13).  

Gemensamt för dessa är att bägge uppgifterna är utformade med tiotalsövergångar som gör att 

den annars vanliga talsortsvis beräkningen inte fungerar speciellt bra, om eleverna inte kommit 

på Variant 2 (bilaga 1) som beräkningsmetod. Caviola et al. (2018) påpekar att 

tiotalsövergångar är mer komplexa. Det kan ligga till grund för de höga medelsvarstiderna som 

har observerats för dessa uppgifterna. Dock kan tilläggas att U4 (21 - 19) som är utformad med 

tiotalövergång faktiskt har den näst snabbast medelsvarstiden. I U4 återfinns även den av alla 

snabbaste svarstiden på 2,4 sekunder. I detta fall har eleven räknat med direkt subtraktion 

tillsammans med lika tilläggsmetoden. Gemensamt för denna uppgift och U1 är att de har de 

två lägsta differenserna av alla uppgifter. Linsen et al. (2014) visar i sin studie att elever med 

en känsla för tals storlek oftare räknar rätt och snabbt. Vårt resultat kan eventuellt förklaras med 

att eleverna har en känsla för att det inte är så långt mellan de båda talen och därför görs även 

beräkningen snabbare.  

 

Frågeställning 7. Finns det något samband mellan strategival och tid? 

Frågeställning 8. Finns det något samband mellan val av gynnsam strategi och tid? 

Vid analysen av resultatet kan inga större skillnader urskiljas i sambandet mellan strategival 

och tid för respektive uppgift. Anledningen därtill är att det inte är så stor variation i 
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strategianvändandet. Dock kan urskiljas i U1 (48 - 45), där den största variationen av 

strategianvändning återfinns, att skillnaden mellan medelsvartiderna är stora. De sex elever som 

har räknat med direkt subtraktion visar på en medelsvarstid om 8,9 sekunder medan de fem som 

har använt en mixad strategi uppvisar en medelsvarstid på 4,6 sekunder. U1 är utformad för att 

gynnsamt beräknas med indirekt addition. Ingen har dock använt indirekt addition för denna 

uppgift varför sambandet inte klart kan urskiljas. Dock kan tilläggas att mixad strategi visar på 

att indirekt addition delvis har använts vid beräkningen. Detta faktum kan således ligga till 

grund för den snabba medelsvarstiden.  

Uppgiften med näst störst variation av strategianvändning är U4 (21 - 19). Denna uppgift 

uppvisar även den näst snabbaste medelsvarstiden. I medelsvarstid återfinns endast en skillnad 

på 0,5 sekunder mellan de som räknat med direkt subtraktion och de som valt indirekt addition 

för uppgiften. Detta till trots att denna uppgift är utformad med indirekt addition som gynnsam 

strategi. Utifrån gynnsam strategi skulle således denna beräkning har lösts snabbast med 

indirekt addition. 

Gällande U2 (43 - 5) och U5 (55 - 12) som uppvisar den andra respektive tredje högsta 

medelsvarstiden, har eleverna nästan uteslutande räknat med den gynnsamma strategin direkt 

subtraktion. Just U5 är intressant ur den synvinkeln att trots att eleverna förhöll sig till den 

gynnsamma strategin samt uppgiftens avsaknad av tiotalsövergång är medelsvarstiden relativt 

hög i förhållande till andra uppgifter. Med samma resonemang av Linsen et al. (2014) som 

tidigare nämnts (s. 40) att elever med en känsla för tals storlek oftare räknar rätt och snabbt kan 

eventuellt storleken mellan 55 och 12 vålla svårigheter för eleverna. Samtidigt är U5 en typ av 

uppgift som förekommer ofta i elevernas läromedel och borde därför inte vålla några problem.  

För U6 (22 - 13), där den gynnsamma strategin är indirekt addition, har alla elever utom en 

räknat med direkt subtraktion varför det är svårt att jämföra de olika strategivalens 
medelsvarstid. Dock har den elev, som använde indirekt addition, beräknat uppgiften på 9 

sekunder. För resterande tio elever, som har använt direkt subtraktion, uppvisas en 

medelsvarstid på 11,2 sekunder. Resultatet kan i jämförelse med medelsvarstiderna för de andra 

uppgifterna förklaras med att eleverna inte har använt en gynnsam strategi. Dock kan en 

jämförelse med U2 indikera en annan förklaring. U2 uppvisar den näst högsta medelsvarstiden, 

innehåller i likhet med U6 en tiotalsövergång men har lösts med gynnsam strategi. Sålunda kan 

komplexiteten i tiotalsövergången därför ha haft en större inverkan på medelsvarstiden än val 

av gynnsam strategi. Vårt resultat antyder i likhet med Caviola et al. (2018) att komplexiteten 

vid tiotalsövergångar ställer till det för yngre elever i deras beräkningsval. Selter (2001) påvisar 

även i sin studie att det inte var talens storlek som vållade problem utan tiotalsövergångar. I 

sammanhanget kan nämnas att även om eleverna i vår studie har fått undervisning om olika 

strategier och beräkningsmetoder så har uppgifter med tiotalsövergångar så som de presenteras 

i U6 ännu inte behandlats till fullo. 

För U3 (84 - 41), som inte har en uttalade gynnsam strategi, kan inte urskiljas några större 

skillnader i medelsvarstid mellan strategivalen. Endast en elev har använt en mixad strategi och 

med en svarstid på 6,9 sekunder. Resterande har räknat med direkt subtraktion och uppvisar en 

medelsvarstid på 7,4 sekunder. Det kan dock tilläggas att U3 hade den tredje snabbaste 

medelsvarstiden av alla uppgifter. Detta kan eventuellt ledas till att eleverna faktiskt har räknat 

med en strategi som är lämplig för uppgiften. 
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Frågeställning 9. Finns det något samband mellan uppgiftens utformning och antal rätt?  

Frågeställning 10. Finns det något samband mellan strategival och antal rätt?  

Frågeställning 11. Finns det något samband mellan val av gynnsam strategi och antal rätt? 

Gällande U1 (48 - 45), som är utformad utan tiotalsövergång och gynnsam att räkna med 

indirekt addition, har eleverna endast ett fel. Dock har ingen, som tidigare nämnts, räknat med 

indirekt addition. Utebliven tiotalsövergång kan sålunda ligga till grund för att så många 

räknade rätt. Så kan även det faktum att indirekt addition delvis ingår i mixad strategi som fem 

av eleverna hade valt. 

För de andra uppgifterna (U4 21 - 19, U6 22 - 13), där indirekt addition är gynnsamt, återfinns 

åtta av totalt för hela studien fjorton fel. Detta kan bero på att de båda uppgifterna har 

tiotalsövergångar som gör dem mer komplexa och därigenom svårare att beräkna. En annan 

förklaring kan dock återfinnas i valet av gynnsam strategi. De fel som har gjorts för respektive 

uppgift har beräknats med en icke gynnsam strategi. Detta resultat kan därmed korrespondera 

med det som Peltenburg, van den Heuvel-Panhuizen och Robitzsch (2012) kom fram till. De 

visar i sin studie att eleverna inte alltid valde en gynnsam strategi i den utsträckning som 

uppgifterna gav vid handen. Men när de förhöll sig till en gynnsam strategi verkade det ge 

utslag såtillvida att de fick fler rätt. Resultatet för U4 kan även jämföras med Selters (2001) 

som i sin studie framhöll att beräkningen 701 – 698 var den svåraste uppgiften. Mer än hälften 

av eleverna hade svarat fel på uppgiften. Selter menar i sammanhanget att den höga 

felfrekvensen berodde på elevernas oförmåga att variera strategi för att kunna tillämpa indirekt 

addition för just denna uppgift.   

 

För U2 (43 - 5) och U5 (55 - 12) har alla utom en använt sig av den gynnsamma strategin direkt 

subtraktion. Dessa uppgifter redovisar endast ett respektive två fel. Svårigheten med 

tiotalsövergången i U2 märktes sålunda inte angående felberäkningar. Detta kan samstämma 

med Caviola et al. (2018) som påvisar att komplexiteten inte bara påverkas av tiotalsövergången 

utan även om subtrahenden är ensiffrig eller tvåsiffrig. 

U3 (84 - 41) som inte har någon uttalad gynnsam strategi och är utformad utan tiotalsövergång 

observerades enbart två fel. Klassläraren menar att hen i sin undervisning främst skulle använda 

talsortsvis beräkning tillsammans med direkt subtraktion för denna typ av uppgift. Detta 

tillsammans med det faktum att uppgifter som denna återfinns i läromedlet kan i sådana fall 

förklara den stora förekomsten av direkt subtraktion för denna uppgift. 

 

Hypoteser 

Resultatdiskussionen för frågeställningarna 6 till 8 ligger som grund för svaret till denna studies 

första hypotes. Frågeställningarna 9 till 11 svarar mot den andra hypotesen.  

H1. Vi antar att svarstiden blir kortare om eleverna använder en gynnsam strategi utifrån 
uppgiftens utformning.  

Denna hypotes stämde inte med vårt resultat eftersom inget markant mönster kunde urskiljas 

mellan användandet av gynnsam strategi och tid. Däremot kunde urskiljas att problemets 

utformning i form av tiotalövergångar och storlek på differens kan ha påverkat medelsvarstiden.  

 

H2. Vi antar att eleverna oftare räknar rätt om de använder en gynnsam strategi utifrån 
uppgiftens utformning.  

Denna hypotes stämde med vårt resultat. Beträffande användandet av gynnsam strategi och 

antal rätt kunde ett samband urskiljas. I de fall där eleverna förhöll sig till en gynnsam strategi 
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återfanns även få fel. Ett samband mellan uppgiftens utformning och antal fel kan antydas i att 

två av de tre uppgifterna där tiotalsövergångar återfanns även de flesta felen.  

 

Resultatens konsekvenser för professionen  

I nedanstående text diskuteras vilka konsekvenser resultatet av denna studie kan få för vår 

kommande profession. I avsnittet förekommer även förslag till ny forskning som kan gynna.  

Resultatet i sig kan inte generaliseras men däremot kan det jämföras med tidigare forskning. 

Vår kunskapsöversikt visade att sju studier (Carr et al. 2011; Caviola et al. 2018; Linsen et al. 

2014; Murata & Kattubadi 2012; Peltenburg, van den Heuvel-Panhuizen & Robitzsch 2012; 

Peters et al 2012; Selter 2001) nämnde vikten av att i undervisningssammanhang få kunskap 

om flera olika strategier för att kunna göra gynnsamma strategival. Detta stämmer bra in på vår 

studie som visar på att när elever räknar med gynnsamma strategier räknar de oftare rätt. Bland 

andra påpekar Peters et al. (2012), Selter et al. (2001) samt Caviola et al. (2018) vikten av att 

byta strategi efter problemets utformning. Linsen et al. (2014) belyser å sin sida att förståelsen 

för storleken på tal vid vissa subtraktionsberäkning har en större betydelse än strategival. De 

visar genom sina resultat att elever med förståelse för talens storlek oftare räknade rätt och 

snabbt både när uppgifterna indikerade direkt subtraktion och indirekt addition. Dock var detta 

samband tydligare vid uppgifter där indirekt addition var gynnsam strategi. Detta resultat 

indikerar sålunda att valet av gynnsamma strategier, speciellt indirekt addition, påverkas av 

förståelse för talens storlek. Det hade utifrån ovannämnda varit intressant att göra denna studie 

dels med ett större urval men även med förståelse för talens storlek som en variabel.  

Vår studie visar också på att pojkar tenderar att variera sina metodval mer än flickor. Carr et al. 

(2011) som var den enda studien i vår kunskapsöversikt som gjorde skillnad mellan pojkars och 

flickors resultat nämnde att hon gärna ville se mer forskning mellan pojkars och flickors 

strategival. Detta är en av anledningarna varför vi valde att titta på just detta. Vår studie visar 

endast en liten skillnad mellan pojkar och flickor när det gäller val av strategi. Däremot påvisas 

en stor skillnad mellan val av metod. Eleverna har haft samma lärare och samma läromedel. 

Vårt resultat kan eventuellt tyda på att förståelsen för matematik är olika könen emellan. 

Gällande de könsskillnader som upptäcktes i val av metod hade det varit intressant att utröna 

varför det skiljer såpass mycket. Då det också uppmärksammades en skillnad i antal rätt könen 

emellan hade vidare forskning i ämnet varit intressant.  

Med tanke på det överrepresenterade användandet av direkt subtraktion i vår studie kan 

eventuella slutsatser i likhet med Peters et al (2012), Peltenburg, van den Heuvel-Panhuizen 

och Robitzsch (2012) samt Selter (2001) vara att det läggs för mycket fokus på direkt 

subtraktion i relation till indirekt addition. I sammanhanget hade det varit av intresse att göra 

en läromedelsanalys av svenska matematikböcker där utrymmesmässiga skillnader mellan 

direkt subtraktion och indirekt addition fokuseras.  Vidare kan nämnas att Peters et al. (2012) 

samt Peltenburg, van den Heuvel-Panhuizen och Robitzsch (2012) påpekar vikten av minus- 

och plustecknets betydelse och menar att förståelsen för minustecknet i betydelsen att något 

bara ska tas bort och för plustecknet att något ska läggas till vållar svårigheter vid strategival 

som indirekt addition.  

I studien presenteras en rad olika egna lösningar, egna i den mening att varken klassläraren eller 
läroboken nämner dem. Selter (2001) samt Murata och Kattubadi (2012) poängterar vikten av 

att barns egna strategier får ges plats i klassrummet. Murata och Kattubadi (2012) framhäver i 

sammanhanget betydelsen av diskussioner och problemlösning i grupp för elevers förståelse 

och förmåga till strategival. Även om vårt resultat inte till fullo visar att eleverna varierar sina 

strategier utifrån gynnsamt strategival uppvisar de en stor förmåga att förklara sitt 
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tillvägagångssätt. Klassläraren menar även att en sådan undervisning som Murata och Kattubadi 

(2012) föreslår förekommer. Att diskussioner och problem i grupp inte har fått fullt utslag för 

variationen av strategier utifrån vad som är gynnsamt kan ha flera olika anledningar som 

tidigare nämnts i resultatdiskussionen. 
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BILAGOR 

Bilaga 1. Begreppskarta 
I Sverige beskrivs subtraktion som term-term=differens. I enlighet med internationell forsknings begreppshantering 
och för att underlätta vid förklaringar kommer vi nämna första termen som minuend och den andra som subtrahend.  
 

Strategier 
Direkt subtraktion (DS) 
Ta bort subtrahenden från minuenden. 
Exempel 10–3=7. Ta bort subtrahenden 3 från minuenden 10 för att nå differensen 7 
 
Indirekt addition (IA) 
Räkna upp från subtrahend till minuend för att få fram differensen. Exempel 10–7=3. Räkna upp från subtrahenden 
7…..8,9,10 för att nå minuenden 10 ger differensen 3.  
 
Indirekt Subtraktion (IS) 
Räkna ner från minuenden till subtrahenden. Exempel 10–7=3. Räkna ner från minuenden 10 …..9,8,7 för att nå 
subtrahenden 7 ger differensen 3.  
 
Mixad strategi (MS) 
En kombination av två eller tre ovannämnda strategier.  
Exempel 48-45 ger 40-40 och 5+_=8. DS i 40-40 och IA i 5+_=8. 
 
 

Metoder 
Talsortvis Variant 1 
Dela upp tal i tiotal och ental och räkna dem separat efter position. 
Exempel 55-12 ger 50-10=40 och 5-2=3. Sedan adderas differensen av tiotalsberäkningen med differensen av 
entalsberäkningen 40+3=43. 
 
Talsortvis Variant 2 
Dela upp tal i tiotal och ental och räkna dem separat efter position. Variant 2 kan användas vid tiotalsövergång. 
Exempel 22-13 ger 20-10=10 och 2-3=-1. Sedan subtraheras differensen i entalsberäkningen från differensen i 
tiotalsberäkningen 10-1=9. 
 
Stegvis med DS 
Räkna stegvis ner subtrahenden från minuenden i delar. Ett av talen behålls intakt. Exempel 55-12 ger 55-10=45 
och 45-2=43. 
 
Stegvis med IA 
Räkna stegvis upp från subtrahenden till minuenden i delar. Exempel 22-13 ger 13+_=20 och 20+_=22. Addera 
sedan de saknade termerna 7+2=9. 
 
Annan metod 
Beräkning som utförts på något annat vis än med explicit talsortsvis eller stegvis beräkning.  
I denna studie har nedanstående observerade metoder och beräkningar kategoriserats som Annan metod.  
 
Lika tilläggsmetoden 
Addera upp eller subtrahera bägge termerna för att nå en förenkling av tal. Exempel 21-19 ger 20-18=2 
 
Mix av talsortsvis och stegvis beräkning 
Exempelvis räkna tiotalen talsortsvis och entalen stegvis. Exempel 84-41=80-40+4-1=43 
 
Runda tal  
Förenkla genom att runda av ett av talen till ett tiotal och sedan lägga till eller dra av avrundningen.  
Exempel 21-19 ger 20-19=1 och 1+1=2  
 
Stegvis med runda tal 
Stegvis beräkning med beräkning av ental först för att nå ett runt tal i subtrahenden.  
Exempel 48-45 ger 48-5=43 och 43-40=3. 
 
Stegvis med utantillkunskap  
Beräkna stegvis med hjälp av utantillkunskap. Exempel 43-5 ger 40-3=40 resterande 2 beräknas utantill med 
tiokompisen 8.  



 

 

 

Bilaga 2. Datainsamlingsmall 1(2)    
Datainsamlingsmall 
(Intervjuare B säger) 
Vi gör ett arbete i vår skola där vi ska ta reda på hur svenska elever i årskurs 2 löser matteproblem 
med subtraktion alltså med minus. Just därför kommer vi att spela in när du förklarar hur du har räknat 
ut uppgiften. Vi kommer att testa om det finns något sätt att lösa uppgiften som går fortare. Därför tar 
vi tiden. Det är alltså ingen tävling med andra och vi tar inte tiden för att kolla hur fort du löser 
uppgiften. Vi tar tiden för att kolla vilket av dina sätt som går fortast för just dig. Det som är det fina 
med det här är att, kommer vi på att det finns något sätt som fungerar väldigt bra kan vi sprida det så 
att andra barn också kan lära sig det. 
 

Vi kommer ju att spela in dina förklaringar och det är ju för att Mattias och jag inte kan komma ihåg alla 
förklaringar i huvudet. Men det vi spelar in kommer ingen annan än Mattias och jag lyssna på. Och när 
vi är klara med vårt arbete om några veckor kommer vi att ta bort inspelningen. Då finns den inte mer 
och ingen kan lyssna på den.  
 
Vi är ju väldigt glada för att du vill hjälpa oss med detta men du ska veta att du när som helst kan säga 
till att du inte vara med längre. Det är helt ok om du ångrar dig. Det är bara att säga till i så fall så 
avbryter vi testet och du kan gå tillbaka in till din klass. 
 

Inför Övningsuppgiften 
(Intervjuare A säger) 
Du ska få öva en gång först. Just under den här övningsuppgiften kan du fråga hur mycket som helst.  
Först testar vi ljudinspelningen (Intervjuare A visar och låter eleverna testa sin röst om de vill). 
 

Vi sätter först igång ljudinspelningen och så säger jag ….(F1) för du är den första flickan som gör detta 
och det står på det här bladet. Ditt namn får ju inte synas någonstans.  
 

Övningsuppgiften 

(Intervjuare A tar testformuläret och säger) 
Jag kommer att lägga fram ett papper med en matteuppgift framför dig. Det är bara subtraktion/minus 
som du ska räkna. När jag säger klara, färdiga, kör så lyfter jag på handen och då startar (Intervjuare 
B) klockan och då kan du börja räkna på uppgiften. Det här är ju ingen tävling med andra. Vi tar ju 
bara tiden för att kolla vilken typ av uppgift som går fortast att räkna och om det finns något sätt att 
tänka som går fortast. Du får göra lite som du vill för att räkna ut det här talet. Du får räkna på 
fingrarna, du får rita och skriva på pappret eller om du vill räkna det helt i huvudet. Allt är ok. Det gör 
inget om det blir rätt eller fel. När du har kommit på ett svar skriver du det på pappret och då stänger 
Marie av klockan. 
 

Eleven gör övningsuppgiften. (Intervjuare B tar tiden. Intervjuare A hjälper eleven om det behövs). 
 
(Intervjuare A frågar direkt efter svar har givits till uppgiften) 
Kan du förklara för mig hur du tänkte när du räknade ut den här uppgiften? 

Eleven förklarar (Intervjuare A i första hand men även Intervjuare B ber om förtydliganden om det finns 
några oklarheter. Till vår hjälp har vi ytterligare en mall med frågor som kan ställas utan att påverka 
förklaringarna). 
 
Efter övningsuppgiften 

(Intervjuare B säger) 
Jättebra jobbat! Du hjälper oss jättebra när du förklarar hur du har tänkt för vi vill ju kolla hur svenska 
barn tänker och gör när de räknar. Sen kan vi ju jämföra om svenska barn tänker på samma sätt som 
till exempel barn i Holland. 
 
  



 

 

 

Bilaga 2. Datainsamlingsmall 2(2) 
Inför Testet 
(Intervjuare A säger) 
Nu kommer 6 uppgifter och här får inte jag hjälpa dig utan det är superbra och jätteviktigt att du 
försöker lista ut svaret själv. Det kommer att gå till precis som i övningsuppgiften och det är bara 
subtraktion/minus och det är tal som du har haft i din mattebok så du kanske kommer att känna igen 
dem. Du får göra som du vill när du räknar ut talet. Du får räkna på fingrarna, du får rita och skriva på 
pappret eller räkna i huvudet. Det finns ju många olika sätt att göra för att räkna ut ett tal och det finns 
många olika sätt att tänka när man ska räkna ut ett tal. Det kan ju vara så att du använder ett sätt att 
tänka för en uppgift men ett annat sätt för en annan uppgift. Det finns inget rätt eller fel sätt när man 
ska tänka på hur man räknar så gör det som du tycker känns bäst för dig. Och så frågar jag dig sen 
hur du tänkte. Precis som vi gjorde för den här uppgiften. 
Det är ungefär så här uppgifterna kommer att se ut. 
Förstår du hur du ska göra eller är det något du vill att jag ska förklara mer? 

Är du redo? Då kör vi! 
 
Testet 
(Intervjuare A vänder blad för eleverna. Håller för övningen med handen och säger). 
Klara, färdiga, kör! (Intervjuare B sätter igång tidtagningen samtidigt som eleven ser uppgiften).  
 
När eleven har skrivit i svaret stoppar Intervjuare B klockan och Intervjuare A frågar hur eleven gjorde 
för att lösa uppgiften (enligt frågemallen). Beröm för sättet för hur väl eleverna förklarar ges. Dock ges 
inte beröm för hur eleverna löser uppgiften. 
Både Intervjuare A och B ber om förtydliganden om det råder några oklarheter. Vid behov förtydligar vi 
svaren för inspelningen eller gör anteckningar. Till slut tar Intervjuare A häftet med de 6 uppgifterna 
och skriver tiden (fås från Intervjuare B) på samma blad där uppgiften står. Därefter tar vänder 
Intervjuare A blad och proceduren upprepas med nästa övning i testet. 
 
Efter testet 
(Intervjuare B säger) 
Jättebra jobbat! Du har hjälpt oss jättemycket. Tack så väldigt mycket för att du ville vara med. 
 
 

  



 

 

 

Bilaga 3. Frågemall till eleverna 
 
 

Frågemall 
Frågor till barnen för att få dem att förklara hur de tänkt 
Ha fokus på syftet. Vi kan inte kan leda in på någon strategi för då påverkas vårt resultat. Sök bara 
svar på en enda fråga för att sedan koda svaret som olika strategier/metoder. Ord och följdfrågor som 
används är ok så länge de inte leder in på strategi- eller metodval. 
 
Hur säga ….. 
 
Om inget är nedskrivet/ritat (förutom svaret) 
Kan du förklara för mig hur du tänkte när du räknade ut den här uppgiften? 
Hur fick du det här svaret? 
Vad började du med att räkna? 
Vilket av talen började du räkna med? 
Menar du att du började med detta talet? Hur gjorde du sen? 
 
Om något är nedskrivet/ritat (förutom svaret): 
Här ser jag att du har förklarat lite grann hur du har räknat.  
Kan du förklara hur du har gjort? 
Vad började du med att räkna? 
Vilket av talen började du räkna med? 
Menar du att du började med detta talet? Hur gjorde du sen? 
 
Om de räknar addition istället för subtraktion: 
Nu blev det nog lite tokigt. Titta på talet/uppgiften en gång till.  
Det ser ut som att du har räknat addition 
Oj såg du att det var ett minus här. Och vad är det du har räknat? Är det addition eller plus? 
 
Om de inte skriver i svaret  
men är klara med en uträkning där vi ser svaret stoppar vi klockan och låter dem skriva i svaret utanför 
tidsramen.  
 
Tips för att få igång eleverna 
Hjälper det … 
Om du tänker och ritar hur många hopp som görs på en tallinje? 
Om du ritar mynt eller stenar i fåror?  
Om du tänker på Hundra rutan 
Om du tänker del/del/helhet?  
Om du tänker Stjärnbilder? 
 
Säg inte: 
Sådant som läraren sagt för att hjälpa eleverna med strategival. Exempel. Uppgiften 21-19 har klassen 
pratat om och strategin som används i matteboken är "talen ligger nära varandra" och då räknar man 
upp. 20, 21 - två hopp.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Bilaga 4. Missivbrev 

 
 
 

Informationsbrev    2019-02-01   
 
 
Till vårdnadshavare med barn på xxxxxxxxxxxxxxx. 
 
Vi heter Mattias Pettersson och Marie Damberg och studerar vår åttonde och sista termin till 
grundskollärare vid Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT. 
Under sista terminen ska vi studenter genomföra ett examensarbete där ett valt område skall 
undersökas. Vi har valt att fokusera på matematik med inriktning på subtraktionsstrategier. Vi 
kommer i vårt examensarbete låta eleverna göra några räkneuppgifter för att sedan be dem 
förklara hur de gått tillväga för att lösa uppgifterna. Vi kommer att göra en ljudinspelning av 
elevernas förklaringar för att kunna identifiera deras strategival.  
 
Eftersom vi undersöker strategival i subtraktion hos elever i årskurs 2, kommer årskurs att 
framgå i examensarbetet. Då vi även har för avsikt att undersöka om det finns någon skillnad 
i strategival mellan pojkar och flickor kommer även detta perspektiv att framgå i 
examensarbetet. Denna information samt information från ljudinspelningen kommer inte på 
något vis att kunna härledas till vare sig elever, lärare eller skola. 
 
Det är viktigt att ni som vårdnadshavare vet att vi i vår undersökning utgår ifrån de 
forskningsetiska principerna. Det innebär följande: 

• Alla uppgifter i undersökningen kommer att behandlas med största varsamhet, så att 

inga obehöriga kan ta del av dem.  

• De uppgifter som framkommit i undersökningen används enbart för denna 

undersöknings syfte.  

• Alla uppgifter kring deltagarna i undersökningen kommer att vara konfidentiella. För 

att skydda allas identiteter kommer inga namn på vare sig elever, pedagoger eller skola 

att nämnas i vår uppsats.  

• Undersökningen är frivillig och det går när som helst att avbryta deltagandet.  

För att kunna genomföra undersökningen behövs vårdnadshavares samtycke. Vi ber er därför 
fylla i båda blanketterna som följer med denna information och därefter lämna till 
klassläraren, xxxxxxxxxxx 
 
Om ni har frågor och funderingar kring undersökningen kan ni nå oss på xxxxxxxxxx (Mattias 
Pettersson) eller mobilnummer xxxxxxxxxxxxx(Marie Damberg). 
 
Med vänliga hälsningar 
Mattias Pettersson              Marie Damberg 



 

 

 

Bilaga 5. Samtyckesblankett 

 
 
 
 

Samtyckesblankett för vårdnadshavare 
 
Tag med och lämna till klassföreståndare  
 
Jag/vi har informerats om undersökningen och tagit del av de forskningsetiska principer som 
studien vilar på. Jag/vi vet att mitt/vårt barns deltagande är helt frivilligt och att deltagandet 
när som helst kan avbrytas. Ringa in valt alternativ. 
 

 
JA, jag/vi samtycker till att mitt/vårt barn ska få delta i undersökningen. 

 
 
NEJ, jag/vi samtycker INTE till att mitt/vårt barn ska få delta i undersökningen. 
 
 
 
________________________________________ 
Barnets namn 
 
 
 
_______________________________________________________________________ 
            Underskrift vårdnadshavare                         Namnförtydligande 
 
 
 
_______________________________________________________________________ 
            Underskrift vårdnadshavare                         Namnförtydligande 
 
 
 
 
Datum:_________________________ 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Bilaga 6. GDPR blankett elever 

   

 

HÖGSKOLAN I BORÅS 
Akademin för bibliotek, information, 

pedagogik och IT 

Mattias Pettersson och Marie Damberg, 

studerande vid Grundlärarutbildning med 

inriktning mot arbete i förskoleklass och 

grundskolans årskurs 1-3.   

 

 

2019-02-01  

 

  

  

 

 

 

Samtycke till insamling och behandling av uppgifter om ditt/ert barn i 

Examensarbete II, Grundlärarutbildning vid Högskolan i Borås  

Vid Högskolan i Borås utförs ett examensarbete med syftet att identifiera vilka subtraktionsstrategier 

elever i tidiga skolår använder sig av. Ansvariga för examensarbetet är grundskollärarstudenter Mattias 

Pettersson mailadress xx och Marie Damberg mailadress xx. 

 

Vi som utför examensarbetet kommer att använda oss av ljudinspelning av elevsvar. Då röstinspelning 

räknas som personuppgift behövs enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) ett särskilt samtycke till 

insamling och behandling av ljudinspelat röstsvar. Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för 

behandlingen, som sker med stöd av artikel 6.1 (a) i dataskyddsförordningen (samtycke).  

 

Röstinspelningen kommer att användas för att identifiera vilka subtraktionsstrategier elever använder 

sig av. Röstinspelningen kommer endast att användas och vara åtkomliga av oss som utför 

examensarbetet. Vidare kommer röstinspelningen att raderas efter avslutat examensarbete.  

 

Resultatet av examensarbetet kommer att sammanställas i avidentifierad form och presenteras så att 

inga uppgifter kan spåras till ditt/ert barn. 

 

Du/ni bestämmer själva om du/ni vill att ditt/ert barn lämnar några uppgifter till oss. Det är helt 

frivilligt att lämna samtycke. Du/ni och ditt/ert barn kan när som helst ta tillbaka lämnat samtycke. Vi 

kommer då inte att fortsätta använda de uppgifter vi får från ljudinspelningen.  

 

Jag/vi samtycker till att Högskolan i Borås samlar in och behandlar mitt/vårt barns uppgifter enligt 

ovan. 

 

_____________________________ 

Barnets namn 

 

 

Vårdnadshavares underskrift  

 

_____________________________ _____________________________ 

                  Underskrift                                                                      Underskrift 

 

_____________________________ _____________________________ 

          Namnförtydligande                                                             Namnförtydligande 

 

_____________________________ _____________________________ 

               Ort och datum            Ort och datum 
 
 



 

 

 

Bilaga 7. GDPR blankett lärare 

   

 

HÖGSKOLAN I BORÅS 
Akademin för bibliotek, information, 

pedagogik och IT 

Mattias Pettersson och Marie Damberg, 

studerande vid Grundlärarutbildning med 

inriktning mot arbete i förskoleklass och 

grundskolans årskurs 1-3.   

 

 

2019-02-12  

 

  

  

 

 

 

Samtycke till insamling och behandling av uppgifter om dig i 

Examensarbete II, Grundlärarutbildning vid Högskolan i Borås  

Vid Högskolan i Borås utförs ett examensarbete med syftet att identifiera vilka subtraktionsstrategier 

elever i tidiga skolår använder sig av. Ansvariga för examensarbetet är grundskollärarstudenter Mattias 

Pettersson mailadress xx och Marie Damberg mailadress xx.  

 

Vi som utför examensarbetet kommer att använda oss av ljudinspelning vid en intervju av lärare för att 

utröna hur undervisningen i subtraktion ser ut. Då röstinspelning räknas som personuppgift behövs 

enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) ett särskilt samtycke till insamling och behandling av 

ljudinspelat röstsvar. Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med 

stöd av artikel 6.1 (a) i dataskyddsförordningen (samtycke).  

 

Röstinspelningen kommer att användas för att identifiera lärarens undervisning i subtraktion. 

Röstinspelningen kommer endast att användas och vara åtkomliga av oss som utför examensarbetet. 

Vidare kommer röstinspelningen att raderas efter avslutat examensarbete.  

 

Resultatet av examensarbetet kommer att sammanställas i avidentifierad form och presenteras så att 

inga uppgifter kan spåras till dig. 

 

Du bestämmer själv om du vill lämna några uppgifter till oss. Det är helt frivilligt att lämna samtycke. 

Du kan när som helst ta tillbaka lämnat samtycke. Vi kommer då inte att fortsätta använda de uppgifter 

vi får från ljudinspelningen.  

 

Jag samtycker till att Högskolan i Borås samlar in och behandlar mina uppgifter enligt ovan. 

 

 

 

_____________________________ 

                  Underskrift                                                                     

 

 

_____________________________  

          Namnförtydligande                                                             

 

 

_____________________________  

               Ort och datum             
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