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Abstrakt 
Av svenska elever är det 12 procent som inte uppnår de grundläggande 
kunskapskraven inom matematik när det går i årskurs 6. Syftet med den systematiska 
litteraturstudie är att undersöka om och i så fall vilka svårigheter som finns inom 
området subtraktion hos elever i mellanstadiet och hur lärare kan ge elever 
progression i sin kunskapsutveckling av subtraktion utifrån tidigare forskning. Den 
tidigare forskningen består av 10 vetenskapliga publikationer. Publikationerna har 
analyserats och tolkats med hjälp av en innehållsanalys som utgår från tre 
kategoriseringsfrågor, svårigheter inom subtraktion, hur lärare kan ge progression. De 
teoretiska perspektiv och ramverk som synliggörs i publikationerna framgår. 
Resultatet visar att det finns olika teoretiska perspektiv, det sociokulturella 
perspektivet, det kognitiva perspektivet och variationsteorin. I publikationerna hittas 
ett ramverk concrete-representataional-abstract (CRA). De svårigheter som lyfts 
fram i resultatet är att elever har svårt med positionssystemet, uträkningsstrategier, 
olika typer av uppgifter samt relationen mellan addition och subtraktion. Resultatet 
visar flera olika sätt som lärare kan ge elever progression i sin kunskapsutveckling 
inom subtraktion bland annat med hjälp av konkret material, hur lärare lägger upp sin 
undervisning samt olika strategier som kan användas. Slutsatsen av studien visar att 
det finns flera olika svårigheter inom subtraktion och olika sätt för lärare att ge elever 
progression för att svårigheterna inom subtraktion ska minska. 
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1 Inledning  
Enligt Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) som gjordes 
2007 visade det sig att svenska fjärdeklassare presterar bland annat sämre i 
subtraktion än jämförelsevis med internationella elever i samma ålder. TIMSS görs i 
20 olika länder för att ta reda på elevers kunskaper inom matematik. En 
subtraktionsuppgift som belys i undersökningen visar att 40 % av de internationella 
eleverna löser uppgiften korrekt, men endast 18, 5 % av de svenska eleverna löser 
uppgiften korrekt (Johansson 2011). Svenska eleverna har som mål i kursplanen i 
matematik att kunna använda sig av olika grundläggande metoder och strategier för 
att lösa uppgifter (Skolverket, 2019b). Något som de svenska eleverna inte visar i 
undersökningen från TIMSS.  
 
TIMSS från 2011 visar att svenska fjärdeklassare presterar sämre i matematik än 
EU/OECD-genomsnittet. Även fjärdeklassare i grannländerna Finland och Danmark 
presterar betydligt bättre än svenska fjärdeklassare. Det länder som toppar TIMSS 
undersökning är Singapore, Sydkorea och Hongkong (Skolverket, 2012). Enligt 
skolverkets statistik för läsåret 2018/2019 i årskurs 6 visar att 12 procent av eleverna 
inte uppnår de grundläggande kunskapskraven inom matematiken. Det 
genomsnittliga betyget i årskurs 6 är D, det lägsta godkända betyget är E (Skolverket, 
2019a). Vissa elever som har svårigheter i matematik får det på grund av lärares 
undervisning. Det kan vara för avancerad undervisning, svår kommunikation eller 
användning av för svåra strategier som gör att det blir svårt för elever (Malmer, 2002). 
Enligt skolverket har skolan ansvar för elever med svårigheter i matematik. Alla 
elever har olika behov och förutsättningar att lära och nå målen (Skolverket, 2019b).  
 
Under våra perioder med verksamhetsförlagd utbildning och arbetserfarenheter har vi 
mött flera elever med svårigheter i matematik. Inom matematiken är det många elever 
som har svårt med området subtraktion. Enligt McIntosh (2016) är elever osäkra vid 
olika subtraktionsstrategier och behöver en tydlig och strukturerad undervisning 
(McIntosh, 2016). Vi vill därför undersöka hur lärare på bästa sätt kan ge elever 
möjlighet till progression. Genom att skapa en förståelse för de svårigheter som finns 
inom subtraktion tror vi det blir enklare att hjälpa elever till det då lärare vet vad som 
är viktigt att fokusera på. Litteraturstudien kommer att undersöka vilka svårigheter 
som finns i subtraktion samt hur lärare kan ge elever möjligheter till progression inom 
räknesättet. 
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2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med den systematiska litteraturstudien är att undersöka om och i så fall vilka 
svårigheter som elever kan möta i subtraktion samt hur lärare kan ge elever 
möjligheter till progression inom räknesättet subtraktion. De frågeställningar som 
kommer besvaras är: 

-   Vilka svårigheter finns det enligt forskningen för elever på mellanstadiet 
inom subtraktion? 

- På vilka sätt kan lärare ge elever möjlighet till progression i utvecklingen av 
kunskaperna inom subtraktion? 
 

3 Begrepp 
I följande kapitel redogörs de begrepp som är viktiga och återkommande i denna 
systematiska litteraturstudie. Här förklaras begreppen subtraktion, mellanstadiet, 
konkret material, standard algoritmer, svårigheter i matematik, progression, strategi 
och kunskap.  
 
3.1 Subtraktion  
Subtraktion är ett av de fyra räknesätten som används när elever ska räkna ut olika 
siffror eller tal. I detta räknesätt tas ett tal bort från ett annat tal med antingen 
borttagning, minskning eller fråndragning (Svenska akademiens ordbok, SAOB, 
1997).   
 
3.2 Mellanstadiet   
Begreppet mellanstadium definieras enligt SAOB (2015) som ett treårigt stadium 
elever i grundskolan (årskurs 4–6) går i.   
 
3.3 Konkret material 
Begreppet konkret kan beskrivas eller uppfattas som ett föremål i fast form.  Med 
hjälp av sinnena kan det uppfattas påtagligt, gripbart och verklighets föreliggande 
(SAOB 1937). Begreppet material kan förklaras genom att ett föremål bidra till en 
viss verksamhet genom föremålets användning (SAOB 1943).  I denna systematiska 
litteraturstudie ska konkret material bidra till elevers förståelse för det abstrakta. Det 
konkreta materialet kan vara vardagliga föremål som exempel, måttband, våg, pengar 
och termometer. Även pedagogiska material som kan vara tiobassystem och kuber. 
Spel är också ett konkret material som förstärker elevers förståelse av det abstrakta 
(Rodin, 2017).  
 
3.4 Standardalgoritmer  
Algoritmer är inom matematiken är en systematisk procedur som i olika steg visar 
hur elever utför en beräkning eller löser ett problem (Nationalencyklopedin, 2020). 
Elever kan lösa algoritmer på två olika sätt, genom att använda standardalgoritmer 
alternativt skriftlig uträkning. Skillnaden mellan standardalgoritmen och 
huvudräkning är att standardalgoritmer alltid skrivs på samma sätt oberoende av 
uppgiftens utseende. Metoden tar därför sin utgångspunkt i elevernas egna 
lösningsmetoder och bygger på deras matematiska förståelse (Eriksson & Rosén, 
2015). 
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3.5 Svårigheter i matematik 
Svårigheter i matematik innebär att elever inte har generella problem i 
matematikinlärningen, utan svårigheter i specifika områden som exempelvis 
grundläggande taluppfattning eller att tänka i rumsliga relationer och förändringar. 
Elevers kunskaper kan också vara ojämna vid olika område inom matematiken. 
Elever som har svårigheter i matematik behöver ha längre tid på sig och ett förenklat 
material för att ta till sig information (Lindahl, 2015). Eleven som har svårigheter kan 
ha svaga tal- och antalsuppfattning. Även bristande kunskaper att förstå samt lösa 
matematiska problem där ett logisk tänkande krävs. Ett problem som kräver flera 
beräkningssteg gör det svårare för eleven att beräkna. Eleven har också svårigheter 
att se abstrakta bilder framför sig, som exempelvis positionssystemet (Lindahl, 
2015).     
 
3.6 Progression 
Progression förklaras som tillväxt i den svenska akademiska ordboken (SAOB, 1954). 
I denna systematiska litteratur syftar till att ta reda på hur lärare kan ge progression 
till elever, vilket menas med hur lärare kan ge elever tillväxt av sina kunskaper inom 
området subtraktion. 
 
3.7 Strategi  
Begreppet strategi beskrivs i svenska akademiska ordboken som konsten att taktiskt 
förra teoretisk planläggning (SAOB 1991).  I denna studien kommer strategi och 
metod att ha samma mening. Begreppet metod kan beskrivas som ett regelbundet 
tillvägagångssätt eller en plan där eleven arbetar med att lösa teoretiska uppgifter 
(SAOB, 1944). I studien kommer olika strategier eller metoder för att lösa 
subtraktionsuppgifter att belysas.     
 
3.8 Kunskap 
Kunskap är att ha när kännedom eller förhållandet att veta något, beskriver svenska 
akademiens (1938) ordbok begreppet kunskap. Nationalencyklopedin (2020) 
beskriver begreppet kunskap, att elever få förståelse och färdigheter av erfarenhet 
eller studie.  
 
 
4 Metod 
I följande kapitel redogörs för den metod som använts i denna systematiska 
litteraturstudie. Kapitlet inleds med vad som krävs för att utföra studien. Efter detta 
redogörs datainsamling, sökstrategier och urvalet av de vetenskapliga 
publikationerna. Därefter redovisas resultatet av sökningarna i en tabell med de 
utvalda publikationer med titel, författare och kort vad publikationerna innehåller. 
Slutligen avslutas kapitlet med analysmetod och etiska överväganden. 
 
4.1 Systematisk litteraturstudie 
Systematisk litteraturstudie innebär att systematiskt söka, granska och sammanställa 
litteratur i det valda problemområdet. Syftet med studien är att göra en 
sammanställning av data från studier som tidigare gjorts. En viktig del för att kunna 
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utföra en systematisk litteraturstudie är att det finns tillräckligt mycket forskning 
inom området. Detta för att kunna använda forskningen som underlag till 
frågeställningarna. Studierna som har använts är även av granskade av andra forskare, 
det vill säga peer-reviewed. Resultatet av den systematiska litteraturstudien inom 
utbildningsvetenskap ska kunna användas i läraryrket och i undervisningen 
(Eriksson-Barajas, Forsberg, & Wengström, 2013). 
 
4.2 Metod för datainsamling  
I detta avsnitt kommer tillvägagångssättet för sökningen av publikationer i databasen 
att redogöras.  
Datainsamlingen genomfördes i ERIC som är en pedagogisk och psykologisk 
databas. I ERIC hittades relevanta sökresultat till studiens syfte och frågeställningar. 
En sökning i SwePub gjordes, utan relevanta sökresultat. Swepub är en vetenskaplig 
databas som är publicerade vid svenska lärosäten.  
 
4.2.1 Sökning i ERIC 
Vid första söktillfället i ERIC var med hjälp av Linnéuniversitetets bibliotekarie, rätt 
sökord hittades inte och kunde därför inte ge några relevanta publikationer till syftet 
och frågeställningarna. Syftet och frågeställningarna behövdes därför omformuleras 
för att finna rätt sökord till databassökningen. 

Andra söktillfället utfördes på egen hand, sökorden var Intermediate grades, 
Mathematics education, mathematics instruction, mathematical concepts, mathematic 
models, Special Education, subtraction, Mathematics Skills, difficulties, elementary 
school mathematics. Inkluderingskriterierna “education level - grade 5 OR grade 6 
OR intermediate grades” och publikationer från åren 2000 – 2019 valdes ut för att ge 
mer relevanta träffar. Sökorden och inkluderingskriterier gav 25 sökresultat. Efter att 
ha läst igenom alla 25 rubriker valdes fem av publikationerna. Abstrakten i de fem 
publikationerna lästes och tre av publikationerna ansågs ha relevant innehåll till 
studien.  

En tredje sökning gjordes i ERIC där sökorden 
MAINSUBJECT.EXACT("Subtraction") AND noft(classroom communication) och 
inkluderingskriterien peer-reviewed. Sökningen gav två sökresultat. Efter att ha läst 
igenom båda abstrakten valdes en av publikationerna ut efter dess relevanta innehåll 
till syftet och frågeställningarna som undersöks i den systematiska litteraturstudien.  

Sista söktillfället genomfördes med hjälp av Linnéuniversitetets bibliotekarie. 
Sökorden som användes var noft(Subtraction Situations) AND 
MAINSUBJECT.EXACT("Subtraction") och inkluderingskriterier var Middle 
Schools, OR Grade 4, OR Grade 6 och  peer-reviewed vilket gav sökresultat på sex 
träffar. Efter att ha läst alla sex publikationernas abstrakt kunde två av publikationerna 
väljas ut, eftersom abstrakten rörde syftet och frågeställningarna i denna systematiska 
litteraturstudie. För att få ett bredare sökning exkluderades Middle Schools, OR 
Grade 4, OR Grade 6 för att ge fler resultat. Detta gav ett sökresultat på 24 sökträffar. 
Efter att ha granskat alla rubrikerna valdes två publikationer ut för att läsa abstrakten, 
och ansågs vara relevanta för studie. Därefter utfördes en sökning med de nya 
sökorden noft(difficulty) AND noft(subtraction) i databasen. Inkluderingskriterrna 
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som användes var peer-reviewed och sökningen gav 52 antalet träffar. Titlarna 
granskades och utifrån titlarna valdes en publikation för en djupare läsning av 
abstraktet, publikationen vara relevant och valdes ut. Utifrån de 52 träffarna gjordes 
en mer specificerad sökning med inkluderingskriterierna “grade 5 OR grade 6 OR 
intermediate grades”, sökningen fick fem träffar. En av publikationerna valdes ut 
utifrån att ha läst alla abstrakt. Totalt valdes 10 publikationer ut från databasen ERIC 
(bilaga 1). Dessa publikationer kommer att användas för att svara på syfte och 
frågeställningar i denna studie. 
 
4.3 Urval  
De sökträffar som inte var relevanta för studiens syfte och frågeställningar 
exkluderades sökningen. Utifrån publikationernas titlar och abstrakt gjordes ett 
manuellt urval där 10 publikationer valdes ut eftersom deras abstrakt handlade om 
svårigheter och/eller undervisningsstrategier inom området subtraktion. De 
publikationer som valdes ut i första hand var från 2010 och framåt för att ge studien 
ett aktuellt forskningsunderlag, men även litteratur tidigare än 2010 visade sig vara 
relevant. Artiklar som innehöll flera olika räknesätt och inte specifikt subtraktion 
exkluderades. Även de publikationerna som riktar sig till matematik på lågstadiet 
valdes i största mån bort, eftersom denna studie riktade sig till mellanstadiet. I den 
tredje sökning inkluderade publikationer som innehåller addition eftersom 
subtraktion och addition ofta kombineras i undervisningen. 
 
4.4 Lista på utvalda artiklar  
De artiklar som valdes utifrån sökningen var de artiklar som ansågs vara mest 
relevanta till frågeställningarna. Urvalet gjordes genom att läsa titel och abstraktet. 
Publikationer - Författare, år, titel 

- Sammanfattning/syfte 

Publikation 
       1 

- Lemaire, P. och Callies S. (2009), Children's strategies in 
complex arithmetic. 

-  Publikationen undersöker strategier som används av vuxna samt 
elever från årskurs 3, 5 och 7 för att lösa tvåsiffriga additions och 
subtraktions problem.  

Publikation 
       2 

- Torbeyns, J. och Verschaffel, L. (2016), Mental computation or 
standard algorithm? Children´s strategy choices on multi-digit 
subtrections 

- Studien analyserar barns användning av huvudräkningsstrategier 
och standardalgoritmen vid flersiffriga subtraktioner. 

Publikation 
       3 

- Peters, G., De Smedt, B., Torbeyns, J., Ghesquiere, P., och 
Verschaffel L. (2012), Children's use of subtraction by addition 
on large single-digit subtractions. Educational Studies in 
Mathematics. 

-  I denna studien undersöker barns användning av subtraktion vid 
additionsuppgifter. 106 elever i tredje till sjätte klass ska lösa 32 
problem i både subtraktion (12–9=?)  och i additionsformat (9+? 
=12). 
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Publikation 
       4 

- Olteanu C. och Olteanu L. (2012), Improvement of Effective 
Communication--The Case of Subtraction  

- Denna forskningsstudie har som mål att överföra kunskaperna 
från forskningen till undervisningen. Författarna har arbetat med 
lärare som är villiga att utforska hur undervisning i matematik kan 
bli mer effektiv. 

Publikation 
       5 

- Fiori C. och Zuccheri L. (2015), An experimental research on 
error patterns in written subtraction. 

- Publikationen är en undersökning av elever i åldern 9–12, där 
författarna undersöker vanliga fel vid beräkning av subtraktion 
och hur elevers misstag kan användas för att förbättra lärarens 
undervisning. 

Publikation 
       6 

-       Lòpez Fernández, J. M. och Velazquez Estrella A. (2011) Contexts 
for column addition and subtraction. 

- Publikationen tar upp elevers svårigheter i subtraktion och hur 
undervisningen kan underlätta för elever med hjälp av vardagliga 
problemlösningar. 

Publikation 
       7 

-       Thompson, C. S. och Van, de. Waller J. (1984). Let's do it: 
Modeling subtraction situations.  

- Publikationen handlar om aktiviteter med subtraktion som kan 
användas för att undervisa och lära elever i de lägre klasserna till 
årskurs 6. Bland annat tar artikeln upp vilka svårigheter elever har 
med verbala situationer med subtraktion 

Publikation 
       8 

-       Page, A. (1994). Helping students understand subtraction 
- Publikationen handlar om att elever som har lätt att lära addition 

men har svårigheter med subtraktion. Innehållet i artikeln 
beskriver författarens egna erfarenheten från klassrummet. Till 
största del har elever inte svårt att förstå subtraktion utan svårt att 
förstå relationen mellan subtraktion och den numeriska 
representationen. 

Publikation 
       9 

-       Flores, M.M. (2009). Teaching subtraction with regrouping to 
students experiencing difficulty in mathematics . 

- Författaren undersöker effekten av den konkret-föreställande-
abstrakta instruktions sekvensen i grundskolan, samt vilket flyt 
eleverna får av metoden när de löser problem i subtraktion.  

Publikation 
       10 

-        Robinson, K. N. och Dube, A. K. (2013). Children´s additive 
concepts: Promoting understanding and the role of inhibition. 

- Studien undersöker barns förståelse av aritmetiska koncept och 
effekten av hämmande kunskaper. Barn i årskurserna 3, 4 och 5 
ska lösa två olika subtraktion- och additionsproblem som 
innehåller tre olika termer. 

Tabell 1 - presentation av utvalda artiklar. 
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4.5 Analysmetod  
Vid analysen delas det undersökta området upp i mindre delar så att den systematiska 
litteraturstudiens frågeställningar kan undersökas individuellt. Därefter sätts delarna 
ihop till en helhet.  I denna systematiska litteraturstudie kommer de utvalda 
publikationerna att analyseras med hjälp av en innehållsanalys. En innehållsanalys 
innebär att publikationerna kommer att läsas igenom flera gånger och genom att 
stryka under eller anteckna viktiga begrepp för att verkligen förstå vad artiklarna 
handlar om. Det lästa innehållet kategoriseras och därefter delas kategorierna in i 
övergripande teman för att svara på syftet och frågeställningarna. Slutligen diskuteras 
och tolkas resultatet (Eriksson-Barajas, Forsberg, & Wengström, 2013; Johansson & 
Svedner, 2010). Granskningen av publikationerna utgår ifrån tre frågor för att behålla 
fokus på studiens syfte och frågeställningar som sammanställs i ett 
kategoriseringsschema (bilaga 2) (Eriksson-Barajas, Forsberg, & Wengström, 2013). 
Frågorna är: 

• Vilka teoretiska perspektiv och ramverk finns det i publikationerna?  
• Hur kan lärare hjälpa elever till progression? 
• Vilka olika svårigheter finns det i området subtraktion?  

 
4.6 Etiskt övervägande  
Etiska övervägande och riktlinje till forskningsfrågor handlar om forskares 
förhållande till uppgifter eller uppdrag (Vetenskapsrådet, 2019).  Etiska 
övervägningar är en viktig roll för förtrogenhet till forskningen, därför kommer 
publikationerna granskas utifrån det grundläggande individskyddskravet som kan 
delas upp i fyra etiska principer.  Informationskravet, forskare måste informera 
berörda individer angående det aktuella syfte som forskningen ska beröra. 
Samtyckeskravet, individer som deltar i forskningens undersökning har själv rätt att 
bestämma över sitt medverkande. Konfidentialitetskravet, individers personuppgifter 
skall inte förvaras så att utomstående kan ta del av den informationen i 
undersökningen.  Nyttjandekravet, insamlade uppgifter från individer endast skall 
användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2019).    
 
Utifrån de etiska aspekterna kommer även publikationerna som är utvalda vara peer-
reviewed. Publikationerna som är utvalda ska inte stödja författarnas åsikter utan 
endast presentera forskarnas resultat. Publikationerna som är med i denna 
systematiska litteraturstudie ska framställa resultat, sedan efter 10 år ska studien 
säkerställas och arkiveras (Eriksson-Barajas, Forsberg, & Wengström, 2013). 
 
5 Resultat och Analys 
I följande kapitel kommer resultatet och analysen redogöras. Kapitlet inleds med de 
teoretiska perspektiven och ramverket i forskningen. Därefter framgår svårigheter 
som forskningen tar upp inom området subtraktion. Avslutningsvis presenteras det 
hur läraren kan ge eleverna progression i subtraktion utifrån de lästa publikationerna. 
Målet med analysen är att kunna specificera vilka svårigheter som finns för elever på 
mellanstadiet i området subtraktion, samt hur läraren kan ge eleverna möjlighet till 
progression. 
 



 
 
 
 

8 
 

5.1 Teoretiska perspektiv och ramverk i forskningen 
I den här delen av analysen och resultatet kommer de teoretiska perspektiven och 
ramverket att belysas utifrån forskningen. Publikationerna kommer att granskas 
utifrån tre anträffande teorier, det kognitiva perspektivet, det sociokulturella och 
variationsteorin. Ramverket som kommer att belysas i publikationen är CRA. 
 
5.1.1 Kognitivt perspektiv 
Piaget som är en av grundarna till det kognitiva perspektivet, som bygger på hur 
människors tankeprocess är uppbyggd, hur de utvecklas samt uppfattar och förstår 
omvärlden (Hwang & Nilsson, 2011). Den kognitiva utvecklingen sker i olika faser 
och i de tidiga skolåren utvecklas elever från att ha varit egocentriska till att vilja 
inrikta sig på andra människor existens och förhållande till saker i omvärlden. När 
elever byter fas i den kognitiva utvecklingen ökar deras förståelse av att hantera fler 
aspekter av problem och uppfattningen av tid och rum blir bättre. Elever i 7–8 års 
åldern, alltså lågstadiet, kommer in i ett stadie där de kan koppla ihop logiska 
principer med konkret material eller händelser. Därför kan abstrakta problem bli en 
svårighet för elever. Detta stadie är en viktig utveckling för elever eftersom de i 
mellanstadiet ska kunna hantera talsystemet och positionssystemet (Hwang & 
Nilsson, 2011).   
 
I publikationen An experimental research on error patterns in written subtraction 
(2005) av Fiori och Zuccheri, har författarna undersökt vilka svårigheter som är 
vanligast hos elever när de löser subtraktions problem. Författare kategoriserar in 
eleverna i olika grupper efter deras resultat. Resultaten bedöms utifrån elevernas 
taluppfattning och hur vidare eleverna kan bearbeta informationen samt hur de kan 
använda den i att välja hållbara strategier. Dessa grupper visar på elevernas kognitiva 
utvecklingsfaser (Fiori & Zuccheri 2005; Hwang & Nilsson, 2011).  
 
Det kognitiva perspektivet blir synligt i Contexts for column addition and subtraction 
(2011) av López Fernández och Velazquez Estrella där eleverna utvecklade nya 
tankestrukturer vid uppställning av subtraktion. Eleverna använde sig med hjälp av 
konkret material i form av ett bageri som sålde kakor för att få en förståelse av 
uppställning av subtraktion (Lopez Fernandez & Velazquez Estrella, 2011). Piaget 
menar att alla människor strävar efter att förstå och begripa omvärlden. Elever i denna 
studie kan nå det genom ackommodation, vilket innebär att elever ändrar sin 
nuvarande kunskap med den nya informationen och erfarenheterna (Hwang & 
Nilsson, 2011).   
 
I Children's additive concepts: Promoting understanding and the role of inhibition 
(2013) av Robinson och Dubé diskuteras elevernas kognitiva lärande.  Elevernas sätt 
att tänka, fatta beslut och lösa problem undersöks i publikationen. Författarna tar upp, 
utifrån det kognitiva perspektivet, att det finns två gränser för kognitiv utveckling, 
förvärva ny kunskap och hämma ny kunskap. Enligt det kognitiva perspektivet har 
elever lättare att ta in ny kunskap men svårare att behålla kunskapen om eleverna inte 
lär sig att tillämpa den (Robinson & Dube, 2013; Hwang & Nilsson, 2011). 
  
Publikationen Children's use of subtraction by addition on large single-digit 
subtractions (2012) av Peters, De Smedt, Torbeyns, Ghesquière och Verschaffel 
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undersökte hur eleverna ska kunna lösa bland annat subtraktionen (12–9=?) och 
additionsproblem (9+? =12) genom att använda subtraktion. Eleverna måste förstå 
sambandet mellan addition och subtraktion vilket ger en kognitiv struktur, där ett 
mönster framkommer genom sättet att tänka, samt ger eleverna förmågan att lösa 
problemen (Peters, et. al., 2012; Hwang & Nilsson, 2011). 
 
5.1.2 Sociokulturella perspektivet  
Det sociokulturella perspektivet liknar det kognitiva perspektivet om att barn bygger 
upp deras kunskap om världen utifrån sina egna erfarenheter. Vygotskij vill även 
framhäva vikten av att barn ingår i ett social och kulturellt sammanhang. Han menar 
att det är viktigt att lärare stöttar elever i det informella lärandet som sker spontant i 
det vardagliga livet och det formella lärandet som sker målinriktat i lärares 
undervisning. Genom att stötta elever i det informella och formella lärandet ges de 
förutsättningar för att utveckla sina kulturella och sociala kunskaper (Hwang & 
Nilsson, 2011; Sprakligt, 2019). 
 
I publikationerna Let's do it: Modeling subtraction situations (1984) av Thompson 
och Van de Walle och Teaching subtraction with regrouping to students experiencing 
difficulty in mathematics (2009) av Flores finns aktiviteter för olika metoder att 
utveckla elevers lärande i subtraktion (Thompson, & Van de Walle, 1984; Flores, 
2009). Aktiviteternas metoder är uppbyggda utifrån scaffoldning, ett begrepp från den 
sociokulturella teorin, där lärare först ger tydligt stöd i undervisningen, i form av 
konkreta material och verbal kommunikation. Efter hand avtar stödet från lärare och 
till sist använder elever sig av symboler och siffror utan något konkret material eller 
verbala beskrivningar (Säljö, 2017).  
 
I Helping Students Understand Subtraction (1994) skriven av Page får eleverna hjälp 
med strategier för att räkna subtraktion och får på så sätt mentala redskap som hjälper 
dem att få en ny förståelse för subtraktion. När de är bekanta med den nya kunskapen 
kan de använda sig av redskapen i praktiken, alltså när de beräknar 
subtraktionsuppgifter (Page, 1994). I det sociokulturella perspektivet kallas det för 
appropriering (Säljö, 2017). 
 
Children's strategies in complex arithmetic (2009) är en publikation som är skriven 
av Lemaire och Callies. Där undersöks vilka strategier som används av elever från 
årskurs 3, 5 och 7 för att lösa tvåsiffriga subtraktions- och additionsproblem. 
Deltagarna i undersökningen får bestämda tal som de ska lösa samt en förutbestämd 
strategi och en valfri strategi att lösa talen. Deltagarna använder sina tidigare 
erfarenheter och sin kulturella bakgrund för att lösa uppgifterna (Lemaire & Callies, 
2009). När elever tar hjälp av tidigare erfarenheter och kulturella redskap när de ska 
förstå sig på omvärlden kallas inom det sociokulturella perspektivet för mediering. 
(Säljö 2017). Även Torbeyns och Verschaffel (2016) undersöker kunskapen och 
förmågan hos elever när de ska lösa subtraktionsuppgifter. Även denna publikation 
kan kopplas till mediering där tidigare erfarenheter och kulturella redskap kan 
eleverna utveckla en tankeprocess kring lösningstrategier som ska hjälpa dem att 
utföra subtraktions uppgifterna (Torbeyns & Verschaffel, 2016). 
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5.1.3 Variationsteorin 
Variationsteorin grundar sig inom den fenomenografiska teorin. Den syftar till att 
studera den verkliga världen genom studier av människors uppfattning av den. 
Fenomenografi undersöker skillnader i hur människor uppfattar olika fenomen, vad 
något är och vad något uppfattas vara (Eriksson-Barajas, Forsberg, & Wengström, 
2013). 
 
I publikationen Improvement of Effective Communication--The Case of Subtraction 
(2012) undersöks det hur läraren kan använda sig av variationsteorin i sin egna roll 
som lärare och för att hjälpa eleverna att förbättra sin matematiska förståelse av 
subtraktion (Olteanu & Olteanu, 2012). 
 
5.1.4 Ramverk 
CRA är det enda ramverk som hittas och fanns i Flores (2009). Enligt CRA kan 
grunderna i matematik läras ut till elever i tre steg. Första steget innebär användning 
av konkret material där eleverna får arbeta självständigt inom lärarens styrda ramar 
med materialet för att kunna förstå matematiska begrepp. I andra steget använder 
läraren fortfarande det konkreta materialet och vägleder eleverna genom att använda 
bilder som representationsform för att identifiera siffror. I övergången mellan 
bilderna och siffror (från det konkreta till det abstrakta) lär sig eleverna att använda 
strategier som hjälper dem att beräkna algoritmer och problemlösningar i matematik. 
I tredje steget ska eleverna ha kunskaper av det abstrakta för att kunna memorera och 
lära sig subtraktion eller lära sig proceduren automatiskt (Flores, 2009). 
 
5.2 Svårigheter i subtraktion 
I den här delen av resultatet och analysen kommer de svårigheter som finns i 
subtraktion att belysas utifrån den forskning som denna systematiska litteraturstudie 
använder som grund. 
 
5.2.1 Relationen mellan addition och subtraktion  
En nyckel till att lära ut subtraktion är att ge elever förståelse för aritmetiska begrepp 
och relationen mellan addition och subtraktion. Dessa två aspekter belyser Robinson 
och Dube (2013) och Florens (2009) i sin forskning. Flores (2009) menar att en 
begreppslig förståelse för siffrors värde i talet är avgörande för elevers utveckling av 
beräkningsförmågan. Robinson och Dube (2013) tar upp att elevers kunskaper inom 
problemlösning och förståelse av de komplexa begrepp i matematiken ökar när de får 
bättre kunskap för relationen mellan addition och subtraktion. Elevers förståelse för 
inversion ökar även vid dessa kunskaper. Inversion menas med att elever förstår när 
talen står i omvänd naturlig ordning exempelvis 7–9, elever förstår att det är lika med 
-2.  Forskningsstudien undersöker hur elevernas förståelse av aritmetiska begrepp 
effektiviserar deras förståelse av tre-termsproblem, exempelvis 6+18–18 och 6+18–
16. Eleverna som behärskar inversion löser ofta tre-termsproblem enkelt och korrekt. 
De som har låg förståelse för inversion har svårare att behärska tre-termsproblem 
(Robinson & Dubes, 2013). 

I Peters et al., (2012) artikel undersöks elevernas och vuxnas användning av 
uträkningsstrategier inom ensiffriga subtraktioner. Undersökningen utgår från tre 
strategier, direkt subtraktion (9–6=x), eleverna löser uppgiften med endast 
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subtraktion. Uppräkningsstrategier där eleverna använder sig av addition för att lösa 
subtraktionsuppgifter (6+x=9) och en kombination mellan direkt- och 
uppräkningstrategin (9–6=x eller 6+x=9) (Peters, et. al., 2012). När Peters, et. al. 
(2012) jämför eleverna med vuxna visar det sig att vuxna använder sig av den 
kombinerade strategin där de både använder sig av subtraktion och uppräkning. 
Eleverna har däremot svårare att kombinera strategierna vilket beror på 
subtraktionstalens storlek och presentationsform. Torbeyns och Verschaffel (2016) 
undersökning visar att elever som bara kan använda sig av en strategi har det svårare 
att lösa subtraktionsproblem. De får fler felaktiga svar än elever som kan kombinera 
olika strategier för att lösa subtraktionsuppgifter. De menar att svårigheterna 
utvecklas när elever blir introducerade till standardalgoritmerna i för tidig ålder. Detta 
beror på att lärare enbart använder sig av en strategi när de lära ut 
subtraktionsalgoritmer, vilket gör att elever fastnar i den valda strategin som lärare 
introducerats därför lär sig inte elever att kombinera olika strategier (Torbeyns & 
Verschaffel, 2016).  
 
5.2.2 Positionssystemet och lånemetoden 
Ibland kan elever få uppställningsuppgifter i subtraktionen. 
Det är en svårighet för många elever för att det blir lätt fel i 
uträkningarna. En stor del av vad som gör uppställning svårt 
är bristen på förståelsen av relationen mellan en- och tiotal. 
Eleverna tror att entals- och tiotalskolumnen är helt 
oberoende av varandra, bristen på förståelsen av talsorter 
leder till fel när talen ska räknas ut (se figur 1). Om de saknar 
förståelsen för relationen mellan en- och tiotal syns det 
tydligt när de subtraherar ett större från ett mindre tal, 
exempelvis att eleverna skriver 7–11=-4 istället för att skriva 
11–7=4 (Lopez Fernandez & Velazquez Estrella, 2011). 
 
I publikationen av Fiori och Zuccheri (2005) undersöks vilka svårigheter som elever 
i åldern 9–12 har när de beräknar subtraktionsproblem. I undersökningen framgår det 
att elever har svårigheter med att använda sig av lånemetoden. Metoden är en vanlig 
strategi inom subtraktion där talsorterna räknas för sig med hjälp av att låna, 
exempelvis kan ett tiotal lånas till 10 ental (Fransson & Okcu, 2011). Det främsta 
problemet med lånemetoden är att elever inte förstår nollans värde i 
positionssystemet, exempelvis med subtraktionen 807–625 då en del elever inte har 
förståelsen för att 0 står på tiotalets position. Därför uppstår en svårighet när elever 
ska låna från 0. De saknar förståelse för att de behöver ersätta 0 med det lånade talet 
från vänster sida exempelvis 807–625, 0 lånar från hundratalet 8 vilket ger 10 tiotal 
och då kan 10 subtraheras med 2. Utifrån undersökningen i publikationen hittades 
fyra områden av svårigheter inom lånemetoden, dock är det bara tre första områdena 
som berör denna systematiska litteraturstudie. Område ett är när elever som har 
svårigheter med lånemetoden i subtraktion. Område två är när elever inte ser att det 
behöver lånas. Område tre är svårigheter som innehåller uppgifter där nollan inte är 
inblandad, det vill säga felaktig tillämpning av aritmetiska tabeller. Detta innebär att 
eleverna har svårt att se och följa talmönstret (Kilhamn & Olteanu, 2014). När de inte 
förstår talmönstret mellan addition och subtraktion kan de exempelvis räkna, 7–5=3, 
men rätt svar är 7–5=2, eftersom 2+5 =7. Område fyra är de elever som saknar 

Figur 1: Felaktig 
uträkning. Det går inte att 
subtrahera ett större tal 
från ett mindre tal (Lopez 
Fernandez & Velazquez 
Estrella, 2011). 
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matematisk logik, eleverna kan addera istället för att subtrahera eller skriver helt 
orimliga svar (Fiori & Zuccheri, 2005). 
 
I Lemaire och Callies (2009) publikation undersöks användningen av olika strategier 
i subtraktion- och additionsproblem elever i årskurs 3, 5 och 7 användning. Utifrån 
syftet i litteraturstudien ligger fokus på subtraktionsproblem i denna undersökningen 
samt hur väl eleverna i årskurs 5 använder sig av de olika strategierna inom 
subtraktion. De flesta felen som uppstod i subtraktionsuppgifterna var när eleverna 
behövde låna i sin uträkning. Felen skedde i både sönderdelningsstrategien när talen 
delas upp talsort för talsort och sedan beräknas (34 - 16 = 30 + 4 - 10 - 6 = 18). Även 
i den delvisa sönderdelningsstategin när enbart ena talet delas upp i talsorter (34 - 16 
= 34 -10 - 6 =18). Eleverna i årskurs 5 kunde använda sig av båda strategierna lika 
bra. De fel som gjordes av dem när de lånade var större när subtraktionsuppgifterna 
presenterades horisontellt än när de presenterades vertikalt. Vertikala tal innebär ett 
uppställt tal. När problemen presenterades horisontellt använde de sig av den delvisa 
sönderdelningsstrategin eftersom den är lättare för dem att använda vid horisontella 
problem (Lemaire & Callies, 2009). 

5.2.3 Läs- och problemlösninguppgifter 
Enligt Thompson och Van de Walle (1984) är verbala och skriftliga 
subtraktionsproblem en svårighet för lågstadieelever likaväl som elever på 
mellanstadiet. Det är två olika typer av subtraktionsproblem, ta bort och jämförelse. 
Exempel på en ta bort subtraktion; Karen har några gelékarameller i sin ficka. Hon 
ger 4 till hennes bror och har sedan 2 kvar. Hur många hade hon från början? Exempel 
på en jämförelse subtraktion; David har 7 astronauter. Brendan har 4 astronauter. Hur 
många fler astronauter har David än Brendan? (Thompson & Van de Walle, 1984). 
Elever på mellanstadiet har svårigheter för båda typerna av subtraktionsproblem men 
enligt Thompson och Van de Walle (1984) har eleverna större svårigheter för 
jämförelse subtraktion eftersom de sällan använder sig av detta problem i skolan eller 
vardagliga situationer. 
 
5.3 På vilka sätt kan lärare ge elever möjlighet till progression i 

subtraktion? 
I den här delen av analysen och resultatet kommer de sätt som läraren kan använda 
för att ge eleverna möjlighet för progression inom subtraktion att belysas utifrån 
forskningen. 
 
5.3.1  Konkret material till abstrakt tänkande 
Redan vid tidig ålder börjar elever att upptäcka subtraktion i form av erfarenheter och 
händelser. Exempel på detta kan vara hur många kakor har du kvar på en tallrik eller 
hur många fåglar som är kvar i ett bo. 
Eleverna använder sig av konkret 
material som blir en förlängning av 
siffror, på detta sätt kan eleverna 
successivt börja upptäcka de symboliska 
karaktärerna för tal i subtraktion (Page, 
1994). Page (1994) utför egna 
klassrumsexperiment för att hjälpa 

Figur 2: Tabell där elevena fyller i vad de "börjar 
med", "tar bort" och "har kvar" (Page, 1994) 



 
 
 
 

13 
 

elever att förstå subtraktion. Eleverna använder sig av konkret material, i detta fallet 
snacks i form av salta kringlor. Eleverna använder sig även av en tabell för att 
representera subtraktionen. Tabellen redogör för vad varje elev börjar med, äter eller 
ta bort och har kvar (se figur 2).  Läraren ställer frågor som Är det möjligt att äta några 
kringlor och fortfarande ha några kvar? Eleverna får sedan svara om det är möjligt 
eller inte. Därefter får eleverna bestämma hur många kringlor de ska äta, för att kunna 
fylla i tabellen och räkna ut hur många de har kvar. Eleverna kan påverka hur många 
kringlor de har kvar att äta senare, eleverna får diskutera sina svar med varandra 
(Page, 1994). Denna typ av subtraktionsproblem som eleverna utför är ta bort 
subtraktion, vilket förklarades i stycket 5.2.2. 
 
För att öka elevernas förståelse för subtraktion används konkret material samt verbal- 
och skriftlig kommunikation. Genom att använda sig av spel där de får arbeta i par, 
kan de hjälpa varandra att förstå uppgifterna i spelet samt att de får använda sitt 
matematiska språk. Målet med spelet är att eleverna ska lösa olika 
subtraktionsuppgifter med ta bort eller jämförelse subtraktioner i tre nivåer för att få 
dem att successivt öka sin förståelse. Första nivån i ta bort subtraktionen använder de 
konkret material och verbal kommunikation för att lösa uppgifterna. Elev 1 räknar 
högt hur många föremål om eleven har i handen och eleven tar sedan bort ett antal av 
sakerna och ger till elev 2. Elev 2 berättar sedan händelseförloppet, exempelvis, du 
räknade att du hade 12, du tog bort 3 och nu har du 9 kvar. I andra nivån, sker 
händelseförloppet på samma sätt, de använder återigen konkret material och verbal 
kommunikation. I denna nivån lägger de även till skriftlig kommunikation, där de 
skriver talen och symbolerna för problemet för att visa hur de löst uppgifterna. I sista 
nivån ska eleverna använda sig av det abstrakta tänkandet och ska med symboler 
kunna lösa uppgiften. De får inte använda sig av konkret material och inte 
kommunicera verbalt (Thompson & Van de Walle, 1984). 
 
Elever kan använda sig av ett liknande aktivitet för att förstå jämförelse subtraktion, 
med hjälp av tre nivåer som i spelet för ta bort 
subtraktion. I denna aktivitet använder de sig 
av två uppsättningar av lika många kuber som 
går att sätta ihop (se figur 3). I nivå ett arbetar 
eleverna i par, elev 1 lägger upp den ena 
uppsättningen med kuber på bordet och innan 
elev 1 lägger den andra uppsättningen på 
bordet tar hen bort några kuber. Tillsammans 
beskriver eleverna 1 och 2 situationen 
muntligt, exempelvis uppsättningarna är 5 
och 3 och skillnaden mellan dem är 2. Denna 
delen är den första nivån där de använder sig 
av konkret material. I andra nivån skriver elev 
2, siffror för jämförelse subtraktionen som de utförde i nivå ett muntligt och med det 
konkreta materialet. I sista nivån ska de utföra det abstrakt med endast en 
siffermening, vilket innebär att subtraktionsproblemet enbart ska står med siffror. 
Eleverna har för varje nivå ökat sin förståelse för hur de ska räkna 
subtraktionsuppgifter (Thompson & Van de Walle, 1984). 
 

Figur 3: Nivå 1 när eleverna lägger upp det 
olika antalet med kuber på bordet (Thompson 
& Van de Walle, 1984). 
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Enligt Flores (2009) har forskare visat att en effektiv undervisningsmetod i matematik 
är en ordningsföljd där lärare först använder konkret material. Sedan använder sig av 
en representationell nivå, alltså visar talet med siffror och till sist enbart använder sig 
av det abstrakta. Det är viktigt att läraren presenterar denna ordningsföljd för elever 
som har svårigheter med sin matematikinlärning (Flores, 2009). I studien av Flores 
(2009) har de deltagande eleverna innan de påbörjat undervisningsmetoden, löst 32–
19 genom att ta 2–9, utan att låna.  När de började arbeta med talet 32–19=27, som är 
ett felaktigt svar, fick de med hjälp av konkret material i form av 10-block inse att det 
inte går att ta bort entalet 9 från entalet 2 i uträckningen. De slutade då göra sitt 
misstag som de begick från början. Efter att eleverna förstått hur de ska låna med 
hjälp av de konkreta materialen gick de över till att rita bilder istället för 10-block för 
att representera problemet. Sista steget för dem blev att lösa problemet enbart med 
siffror utan att använda 10-block eller att rita. Användning av den konkreta-, 
representationella-, och abstrakta ordningsföljden gav eleverna en begreppslig 
förståelse av tillvägagångssättet och kunskapen ökade för att kunna beräkna 
subtraktionsuppgifter. Eleverna blev genom undervisningsmetoden bättre på 
beräkning av subtraktionsuppgifterna (Flores, 2009). Det är även något som Robinson 
och Dubes (2013) tar upp då elever behöver använda sig av konkret material för att 
få en djupare förståelse av begreppen. 
 
Enligt Lopez Fernandez och Velazquez Estrella (2011) har elever svårigheter att 
förstå kopplingen mellan entals- och tiotalskolumnen vid uppställning av både 
subtraktion och addition. För att hjälpa eleverna att bättre förstå hur de ska lösa 
uppställningsuppgifter använder de sig av ett bageri med kakor. Kakorna är 
förpackade en och en eller tio och tio, som tioblock. Eleverna använder sig av kakorna 
som konkret material för att lösa subtraktionsuppgifterna då de lättare kan se när de 
behöver låna. När de har skapat en förståelse med hjälp av kakorna går de över till ett 
semikonkret stadie där de ritar kakorna för att lösa subtraktionsuppgifterna. Till sist 
övergår eleverna till ett abstrakt stadie där de enbart använder sig av skrivna tal för 
att representera antal kakor i uppgifterna (Lopez Fernandez & Velazquez Estrella, 
2011). 
 
5.3.2 Kommunikation 
Enligt Thompson och Van de Walle (1984) är elevers språkanvändning en nyckel till 
att förstå och lära sig subtraktion. Lärare ska se till att elever kan sitta nära varandra i 
klassrummet för att kunna diskutera och samarbeta. För att de ska kunna utveckla sitt 
språk behöver paren/grupperna befinna sig på en likvärdig nivå. Om det är för stor 
skillnad på deras kunskapsnivå blir kommunikationen komplicerad och obegriplig. 
Lärare måste även se till att subtraktionsproblemen är upplagda på ett strukturerat sätt 
och på en nivå som de behärskar. Användningen av språket är viktigare än talets 
storlek. Språkanvändningen kommer att ge dem en förståelse mellan relationerna av 
de olika subtraktionsproblemen och symbolernas mening (Thompson & Van de 
Walle, 1984).  
 
Kommunikationen är viktigt för att koppla ihop elevers erfarenheter av subtraktion. 
Genom att dela med sig och lära av varandras erfarenheter kan deras informella 
tänkande kring subtraktion vidgas, vilket utvecklar deras symboliska tänkande och 
ökar det matematiska språket.  När de uppmuntras till att kommunicera med varandra, 
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kan lärare få dem att diskutera och undersöka matematiska förhållande tillsammans. 
Detta ger dem en ökad möjlighet till en stabil matematisk grund. Genom språket får 
dem en algoritm som kan kopplas och ge mening till de matematiska symbolerna i 
subtraktion. Detta är dock något som lärare traditionellt har misslyckats med (Page, 
1994). Läraren ska få eleverna att gå från sina erfarenheter av subtraktion, till att 
använda språket och förbereda dem för användning av symbolisk form för att öka 
deras förståelse av subtraktion. Även Lopez Fernandez och Velazquez Estrella (2011) 
menar att lärare ska använda sig av vardagliga situationer i undervisningen för att 
hjälpa elever att öka förståelsen av subtraktion. 
 
5.3.3 Lärares användning av variation i undervisningen 
För att ge elever möjlighet till progression inom området subtraktion så menar 
Olteanu och Olteanu (2012) på att läraren måste förstå elevers svårigheter i 
subtraktion. Läraren måste därför ha kännedom om elevernas kunskapsnivåer i 
subtraktion för att kunna identifiera dessa svårigheter. Dessa kunskaper får lärare 
genom att tillämpa forskning till sin undervisning. Forskningen ger lärarna det stöd 
och kunskaper som de behöver för att finna svårigheterna hos eleverna. Med 
kunskapen som lärarna får utifrån forskningen kan de finna eventuella brister i sin 
egna undervisning. Olteanu, och Olteanu (2012) anser att lärare ska använda sig av 
variationsteorin, som fokuserar på att synliggöra de svårigheter som eleverna har i 
subtraktion. De tar även upp tre tillämpningar utifrån variationsteorin som tydliggör 
vad som ska läras ut, elevernas förståelse av lärarens undervisning, lärarens förståelse 
av undervisningen och variation som ett pedagogiskt verktyg (Olteanu & Olteanu, 
2012). När lärarna har utvecklat dessa kunskaper om att förstå tillämpningarna kan 
lärarna få förmågorna som gör att de identifiera elevernas svårigheter i lärandet. 
Lärarna kan därefter göra variationen tillgänglig i undervisningen för att förbättra 
elevernas lärande (Olteanu & Olteanu, 2012). 
 
5.3.4 Strategianvändning 
Lärare behöver uppmuntra elever till att kombinera olika uträkningsstrategier för att 
bli flexibla i sitt tänkande (Peters, et. al. 2012). Peters, et. al. (2012) menar på att 
lärare måste styra lektionerna så att subtraktionsproblemen framkommer i olika 
representationsformer för att få elever att kombinera strategier, för att effektiv lösa 
subtraktionsuppgifter. De flesta läromedel i matematik innehåller problem med ta bort 
subtraktion vilket får eleverna att associerar till direkt subtraktion. Det leder till att de 
inte utmanas till att kombinera strategier. Lärare behöver ta ansvar för att elever får 
lösa olika sorters symboliska-och textproblem som stimulera elevers tänkande till 
olika strategianvändningar. Genom att lärare varierar mellan ta bort och jämförelse 
subtraktion får elever tänka utifrån två givna siffror, exempel ett tåg kostar 61 
guldmynt och en skateboard kostar 59 guldmynt hur mycket är skillnaden i pris 
mellan de två leksakerna (Peters, et. al. 2012). Detta problem får inte elever att 
associera till direkt subtraktion, problemet är istället öppet och lämnar plats för fler 
av elevers strategival. Genom att variera representationsformer av subtraktionen 
kommer elevers förståelse av olika lösningsstrategier öka. Elevers förståelse för 
subtraktion kan även öka när de repeterar olika strategier och när olika strategier 
presenterade för dem. En annan strategianvändning som författarna tar upp är 
delningsstrategin, som innebär att elever kan del upp talet och subtraherar succesivt. 
Elever som har lärt sig delningsstrategin kommer kunna lösa 12–4 på ett enkelt sätt. 
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Först delar eleverna upp 4, till talen 2 och 2, sedan subtraherar 2 med 12 för att få 10. 
Därefter subtraherar eleverna 2 från 10. Eleverna behöver komma ihåg talet 2 från 
delningen vilket skulle presenteras i en symbolisk uträkning så här 12 – 2 - 2 = 8 
(Peters, et. al., 2012).  Ett exempel på att lära ut delningsstrategin är att elever får 
skriva ett heltal exempelvis 6, sen får eleverna komma på olika 
addtionskombinationer som blir heltalet. Exempelvis heltalet 6 kan delas upp i, 0 + 6, 
5 + 1, 3 + 3 och 4 + 2. Genom att använda sig av denna metoden lär sig elever att 
förstå sambanden mellan addition och subtraktion vilket gör det enklare för elever att 
kombinera strategierna delningsstrategin och direkt subtraktion (Peters, et. al. 
2012).  Detta tar även Lemaire och Callies (2009) upp att delningsstrategier är enklare 
för elever speciellt när de ska hantera horisontella subtraktionsproblem. Torbeyns, 
och Verschaffel (2016) menar också på att lärare måste främja elevers tänkande 
genom att uppmuntra dem till att använda olika strategier för att lösa 
standardalgoritmerna i subtraktionsproblem. Lärare kan därför inte introducera 
standardalgoritmerna för tidigt eftersom elevers tänkande inte är tillräckligt utvecklad 
för att kunna bearbeta och förstå informationen. Lärare behöver guida elever till att 
lösa subtraktions problemen effektivt, kreativt och flexibelt för att ge dem förståelse 
av att kombinera olika strategier. 
 
5.4 Sammanfattning av resultat och analys 
De utvalda publikationerna i denna systematiska litteraturstudie har olika teoretiska 
perspektiv som de utgår ifrån. Det fanns endast ett synligt ramverk som en av 
artiklarna utgick ifrån. De svårigheter i subtraktion som togs upp i publikationerna 
var positionssystemet och att låna vid uppställning av subtraktionsuppgifter, som 32–
17 (Lopez Fernandez & Velazquez Estrella, 2011; Fiori & Zuccheri, 2005; Flores, 
2009). Elevers förståelse av olika typer av subtraktionsproblem förekommer bland 
annat vid läsuppgifter, men även svårigheten med att förstå relationen mellan 
subtraktion och addition och hur de kan använda sig av olika strategier för att lösa 
subtraktionsproblem (Peters et al., 2012; Lemaire & Callies, 2009; Torbeyns & 
Verschaffel, 2016). Resultaten som påträffades för hur lärare kan ge elever möjlighet 
till progression var främst användning av konkret material, för att öka elevers 
förståelse (Page, 1994; Thompson & Van de Walle, 1984; Flores, 2009; Robinson & 
Dubes, 2013). Lärare behöver tänka på att använda olika strategier för att elever ska 
få kunskapen av att använda sig av flera olika strategier vid problemlösning i 
subtraktion (Olteanu & Olteanu, 2012; Peters et al., 2012). Lärare måste ge elever 
möjlighet till att kommunicera för att det kan öka deras förståelse för begrepp inom 
subtraktion (Thompson & Van de Walle, 1984; Page, 1994). 
 
6 Diskussion 
I följande kapitel kommer diskussionen av metoden, resultatet och vidare forskning 
att redogöras.  Kapitlet inleds med en resultatdiskussion, därefter en diskussion om 
metoden som används i denna systematiska litteraturstudie. Avslutningsvis diskuteras 
det om eventuell vidare forskning inom området. 
 
6.1 Resultatdiskussion 
I detta avsnitt kommer resultatet av den systematiska litteraturstudien att diskuteras 
utifrån de teoretiska perspektiv och ramverk som har hittats. Diskussionerna kommer 
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även handla om elevers svårigheter i området subtraktion och hur lärare kan ge elever 
progression i området.  
 
6.1.1 Teoretiskt perspektiv och ramverk 
I den systematiska litteraturstudien granskades tidigare forskning för att ta reda på 
vilka teoretiska perspektiv och ramverk som finns i utvalda publikationerna. 
Publikationerna kan tolkas på olika sätt utifrån vilket teoretiskt perspektiv och 
ramverk som de innehåller.  
 
I början av läsningen fanns det svårigheter att finna vilka teoretiska perspektiv och 
ramverk som fanns i publikationerna. De teoretiska perspektiven fanns endast 
utskrivet i ett fåtal publikationer. De publikationer som inte hade någon teori eller 
ramverk fick kopplas till teoretiska begrepp. Efter att ha granskat publikationerna 
upptäcktes tre teorier, kognitiva-, sociokulturella perspektivet och variationsteorin. 
Dessa tre teorier har hjälpt oss att förstå och tolka publikationerna utifrån 
frågeställningarna i denna studien. Det ramverk som vi hittade var CRA som hjälpte 
oss att förstå lärares roll i att undervisa elever och ge dem progression i området 
subtraktion. Flera andra publikationer använder sig av liknande sätt. 
 
6.1.2 Svårigheter i subtraktion 
Efter att ha läst och analyserat tidigare forskning har det visat sig att det finns flera 
svårigheter för elever i området subtraktion. I flera av de lästa publikationerna tar 
forskare upp att elever har svårigheter att förstå positionssystemet och relationen 
mellan subtraktion och addition, vilket även gör det svårare för elever att hantera läs- 
och problemlösningsuppgifter. I publikationerna menar forskarna på att elever ofta 
saknar den begreppsliga förståelsen för algoritmer i subtraktion. Detta leder ofta till 
att det blir fel vid beräkning av subtraktionsuppgifter. Flores (2009), Robinson & 
Dubes (2013), Peters, et. al., (2012), Torbeyns och Verschaffel (2016) skriver om 
elevers svårighet att förstå sambandet mellan addition och subtraktion eller hur de 
saknar förståelse för hur de kan använda sambandet på ett flexibelt sätt, exempelvis 
när det är lättare att räkna upp vid en subtraktionsuppgift istället för att ta bort. Detta 
lyfter även McIntosh (2016) att det är viktigt att elever förstår sambandet för att kunna 
förstå och använda sig av fler olika räknestrategier. Om elever behärska relationen 
mellan addition och subtraktion kommer elever enklare lösa subtraktionsuppgifter 
genom en effektiv strategianvändning. Enligt kursplanen i matematik ska elever 
förstå sambandet mellan olika begrepp och välja lämplig metod för att lösa 
rutinuppgifter (Skolverket, 2019b).    
 
En del av forskningen visar att elevers förståelse av positionssystemet är en svårighet 
i subtraktion. Detta kan vi själva intyga enligt egna erfarenheter när elever kastar om 
talordningen i subtraktion för att kunna lösa uppgiften utan att behöva låna. Oftast 
sker det när elever använder sig av uppställningsstrategin. Elever kan glömma att låna 
och vänder istället på siffrorna, exempelvis när elever ska räkna 2–7, räknar de ut 7–
2 för att slippa låna. Ett annan svårighet kan vara att elever missar att de har lånat ett 
tiotal. Ett exempel är 22–17, elever lånar ett tiotal för att kunna subtrahera 2 med 7 
men i nästa steg räknar eleverna tiotalen 2–1 istället för 1–1. Svårigheten kan även 
framkomma när elever ska utföra tio övergångar, där det delar upp talet i mindre delar 
för att kunna beräkna subtraktionen. Denna strategi blir för oftast komplicerad för 
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elever med dåligt arbetsminne eftersom det är många steg att komma ihåg (Malmer, 
2002).  
 
Resultatet visade att olika representationsformer av subtraktionsuppgifter kan 
påverka elevernas tolkning och förståelse av strategival. Thompson och Van de Walle 
(1984) tar upp att om elever bara blir undervisade i “ta bort” problem försämras deras 
flexibilitet att använda flera olika strategier inom subtraktion. 
Matematikundervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla och främja sin 
förmåga att kunna välja metod och strategi (Skolverket, 2019b).  
 
Slutsatsen som vi kan dra utifrån de lästa publikationerna är att det finns flera olika 
svårigheter för elever i området subtraktion. Många av svårigheterna beror på 
elevernas bristande kunskaper inom positionssystemet, strategival och se sambandet 
mellan viktiga begrepp inom subtraktion.  
  
6.1.3 Progression 
En av forskningsfrågorna i denna systematiska litteraturstudie är hur läraren kan ge 
eleverna progression inom området subtraktion. I flertalet av publikationerna visas 
det att användning av konkreta material ökar elevernas förståelse för subtraktion och 
minskar vanliga fel, exempelvis som att låna vid vissa subtraktionsuppgifter. Detta 
kan kopplas till inledningen och Malmer (2002) där hon menar att användning av 
konkret material kan tydliggöra tankegångarna hos elever. Författarna till flertalet av 
publikationerna använder sig av det konkreta materialet på lite olika sätt men 
sammanfattningsvis består alla av 3 nivåer. Första nivån används konkret material 
och verbal kommunikation. Andra nivån är representationell, exempelvis att eleverna 
målar istället för att använda konkret material men använder sig även av verbal 
kommunikation samt siffror. Sista nivån är abstrakt och eleverna ska kunna använda 
sig av enbart siffermening, alltså en mening med tal, exempelvis 37–29. Genom att 
använda sig av dessa nivåer kan uppgifterna anpassas till elever på olika 
kunskapsnivåer, vissa elever kanske förstår på en gång och kan gå vidare till den 
abstrakta nivån snabbare. Medan elever som har det svårt inom det området i 
subtraktion kan behöva gå igenom på det konkreta stadiet flera gånger för att skapa 
sig en bättre förståelse för uppgifterna. 
 
Elevernas bristande kunskap i användning av olika strategier vid lösning av 
subtraktionsuppgifter beror bland annat på att många läromedelsböcker i matematik 
endast använder sig av ta bort problem. Vid ta bort problem associerar elever direkt 
med subtraktion även om det finns andra strategier som gör det enklare för elever att 
lösa problemen (Peters, et. al., 2012). Det blir lätt en trygghet för lärarna att använda 
sig av samma strategi eftersom de har enklare för sin valda strategi. Läraren behöver 
använda flera olika strategier för att så många elever som möjligt ska kunna nå målen, 
eftersom alla elever har olika behov och förutsättningar för att lära. Undervisningen 
ska enligt kursplanen i matematik ge eleverna förutsättningar att kunna värdera och 
reflektera över vald strategi när de ska lösa matematikproblem (Skolverket, 2019b). 
Peters et. al. (2012) samt Lemaire och Callies (2009) använder sig av 
delningsstrategier för att lättare kunna lösa subtraktionsuppgifter. Detta är något som 
vi har uppmärksammat utifrån våra erfarenheter i skolan, men där används ofta 
delning vid en så kallad tom tallinje. Den tomma tallinjen kan hjälpa elever att dela 
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upp talen de ska subtrahera i mindre delar, alltså göra hopp. Med hjälp av denna 
strategi kan elever även öka sin förståelse för relationen mellan subtraktion och 
addition, eftersom de kan både räkna uppåt med hjälp av addition eller räkna neråt 
med hjälp av subtraktion vid lösning av subtraktionsuppgifter. Den tomma tallinjen 
är speciellt bra att använda för elever med dåligt arbetsminne som har svårt för att 
hålla delningsstrategin i huvudet (Peters et. al. 2012; Lemaire & Callies, 2009). En 
del elever behöver träna på sina minneskunskaper för att förstå kombinationen mellan 
subtraktion och addition. Detta är möjligt genom att eleverna får en strukturerad 
undervisning med både spel, konkret material eller praktiskt utförande som hjälper 
dem befästa dessa kunskaper (McIntosh, 2016). 
 
Användningen av matematiskt språk är ett viktigt redskap i elevers lärande i 
subtraktion. Med hjälp av aktiviteter kan läraren får eleverna att diskutera, samtala 
och argumenterar, vilket ökar elevers tankeprocess kring subtraktion (Malmer 2002). 
Ett av målen som elever ska uppnå i kursplanen inom matematik är att kunna 
kommunicera och samtala om matematik (Skolverket, 2019b). Lärare måste se till att 
diskussioner och samtal hålls på elevernas kunskapsnivå. Om kunskapsnivån på 
kommunikationen är för hög blir det svårt för eleverna och samtalen ger ingen effekt. 
Därför är det viktigt att elever får samtala med andra på samma kunskapsnivå för att 
utveckla sitt lärande inom subtraktion (Thompson & Van de Walle, 1984). För att ge 
dem en möjlighet att öka sin förståelse för subtraktion kan lärare koppla 
subtraktionsuppgifterna till elevers egna erfarenheter (Lopez Fernandez & Velazquez 
Estrella, 2011; Page, 1994). 
 
Slutsatsen som kan dras är att lärare måste arbeta med sin undervisning på ett kreativt 
sätt genom att använda redskap som konkreta material, olika strategier och 
kommunikation för att vidga elevers förståelse och kunskaper i subtraktion.  
 
6.2 Metoddiskussion 
I följande avsnitt diskuteras metoderna som används i denna systematiska 
litteraturstudie, samt de styrkor och svagheter som finns med tillvägagångssättet. 
 
Vi intresserade oss för svårigheter som finns inom området subtraktion och hur lärare 
kan hjälpa elever att undvika eller arbeta med dessa svårigheter. Detta resulterade i 
syfte och frågeställningar som inkludera det. Det valdes att göra en systematisk 
litteraturstudie, där tidigare forskning sammanställs och används som grund för 
studien. För att hitta publikationer som kan användas för studien gjordes en 
databassökning i ERIC. Sökorden valdes ut från syftet och frågeställningarna. En av 
svårigheterna var att hitta rätt sökord, då sökningen skedde på engelska. Ett annat fel 
som kan ha uppstå är när texterna tolkas och översätts från engelska. Eftersom 
engelska inte är vårt modersmål kan begrepp tolkas olika. En svaghet var även att vi 
saknade tidigare erfarenhet av att söka i denna typ av databas. Vi tog hänsyn till den 
forskningen som var trovärdiga, etisk granskad och peer-reviewed. En del av den 
forskning som valdes ut var äldre än inkluderingskriterierna 2000–2019, detta på 
grund av att den ändå var relevant till vår studie och innehöll främst olika strategier 
för att elever enklare ska förstå subtraktion. 
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Undersökningarna i publikationerna var gjorda i flera olika länder, vilket kan ge annat 
perspektiv på vår studie. Eftersom skolorna ser olika ut i olika länder, är det svårt att 
veta hur forskningen kommer fungera i den svenska undervisningen.  Ytterligare 
svårighet återfanns när båda frågeställningarna skulle besvaras i en och samma 
publikation, de flesta innehöll den ena eller den andra frågeställningen. De 
publikationer som innehöll båda frågeställningarna hade mer av svårigheter i 
subtraktion eller mer av hur läraren kan ge eleverna progression inom subtraktion. 
Alla publikationerna som valdes ut begränsades med år, men även vilken 
årskurs/årskurser som publikationerna berörde. Tiden och storleken för arbetet har 
avgränsat antal publikationer som använts i litteraturstudien. De 10 publikationer som 
valdes ut täcker enbart en liten del av den forskning som gjorts inom området, därför 
kommer 6.3 att diskutera förslag på vidare studier inom området.  
  
En innehållsanalys användes som analysmetod när publikationerna skulle granskas, 
då användes tre olika frågor för att lättare identifiera teman i publikationerna. Genom 
att använda oss av dessa frågor höll vi oss till syftet och frågeställningarna i studien. 
För att tydliggöra vilka resultat varje artikel gav upprättades ett 
kategoriseringsschema (bilaga 2). 
 
6.3 Vidare forskning 
I följande avsnitt diskuteras förslag på vidare forskning som kan undersökas inom 
området subtraktion.  
 
Vidare forskning av detta område hade varit aktuellt, eftersom den forskning som tas 
upp i denna systematiska litteraturstudie är bara en liten del av de svårigheter och 
progression som finns inom området subtraktion. En djupare forskning i området 
subtraktion behövs för att ta reda på varför de flesta elever har svårare med 
subtraktion än med addition. En fördjupning skulle kunna vara att ta reda på om elever 
i Sverige har svårigheter inom subtraktion. I så fall undersöka om det är samma 
svårigheter som elever i andra länder har eller om svårigheterna skiljer sig åt. Kan 
undervisningen som finns i olika länder i så fall vara till hjälp för att minska 
svårigheterna som finns inom subtraktion i den svenska undervisningen?  
 
En annan möjlighet är att undersöka svårigheter för lärare med subtraktion. Var finns 
svårigheterna med att undervisa i subtraktion, hur kan lärare arbeta vidare med det? 
Skiljer sig uppfattningar av svårigheter mellan lärare och elever? Detta är frågor som 
har väckts hos oss under arbetets gång och är intressanta att forska vidare om. Vi har 
däremot inte upptäckt några skillnader mellan genus i vår studie eller forskning om 
hur kunskapen om subtraktion skiljer sig mellan olika kön.  
 
Sammanfattningsvis finns det en del forskning gjord inom området men det finns 
mycket kvar att forska om, som hade varit relevant till vår studie samt för framtida 
studier inom området. 
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9.2 Kategoriseringsschema 
Artikel Teori/Ramverk Vilka svårigheter i subtraktion belyses i texten? Hur kan läraren ge eleverna möjlighet till progression? 
 Lemaire, P., & Callies, S. 
(2009). Children's strategies 

in complex arithmetic 

 
Teor: 
Kognitivt 
 

Elevernas svårigheter är att förstå fullständiga 
och delvis sönderdelningsstrategin. Elever har 
också svårigheter att förstå horisontell och 
vertikal uträkning med låna- och inte låna 
metod.  
 

När eleverna ska lösa horisontella subtraktionsuppgifter så är 
det lättast att lära dem att använda sig av 
sönderdelningstrategin. Eleverna blir inte lika förvirrade som 
när de använder sig av nedbrytnigstrategin.   

Torbeyns, J., & Verschaffel, L. 
(2016). Mental computation or 

standard algorithm? children's 

strategy choices on multi-digit 

subtractions. 

 
Teori: 
Socialkulturella 

Ibland introduceras eleverna till 
standardalgoritmer för tidigt, vilket gör det svårt 
för dem att kombinera olika räknestrategier.    
 

Matematikundervisningen måste grunda sig på hur läraren kan 
främja elevernas kreativa tänkande för att stimulera det 
flexibla tänkande som hjälper eleverna till att tillämpa sig olika 
lösningsstrategier.  
 

Peters, G., De Smedt, B., 
Torbeyns, J., Ghesquiere, P., & 
Verschaffel, L. (2012). 
Children's use of subtraction 

by addition on large single-

digit subtractions. 

 
Teori: 
Kognitivt 

Bristande förståelse mellan relationerna addition 
och subtraktion gör det svårt för eleverna att 
behärska eller blanda olika räknestrategier. Det 
sker när läraren inte visar olika strategier utan 
bara håller sig till en strategi.  
 

Läraren ska uppmuntra elever till att använda sig av olika 
lösningsstrategier för att på ett flexibelt sätt lösa 
subtraktionsuppgifter. Läraren måste själv använda och visa 
olika lösninsstratgeier så att eleverna med hjälp lär sig andra 
strategier kan utvecklar en tankeprocess kring 
lösningsstrategier.  

Olteanu, C. & Olteanu, L. 
2012, "Improvement of 

Effective Communication--The 

Case of Subtraction 

 
Teori: 
Socialkulturella 

 Lärarna måste utveckla förmågor som kan identifiera elevernas 
svårigheter i subtraktion. Genom förmågorna kan läraren 
identifiera eventuella brister i sin egna undervisning. Detta kan 
leda till att läraren kan variera sin undervisning och ge olika 
representationsformer av området för eleverna. Detta kommer 
att förbättra elevernas förståelse kring området subtraktion. 

Fiori, C., & Zuccheri, L. 
(2005). An experimental 

 
Teori: 
Kognitivt 

Författarna belyser att positionssystemet och 
användning av lånemetoden är en svårighet för 
eleverna. Svårigheten framträder extra när nollan 

Läraren kan utveckla elevernas förståelse genom att arbet mer 
med sambandet mellan addition och subtraktion för att ge 
eleverna en förståelse för både låna och uppräknings strategin. 
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research on error patterns in 

written subtraction. 
är med i ett tal. Författarna menar på att nollans 
position i talet gör det svårare för eleverna att 
behärska lånemetoden.  

Lopez Fernandez, J. M., & 
Velazquez Estrella, A. (2011). 
Contexts for column addition 

and subtraction. 

 
Teori: 
Kognitivt 

Att ställa upp subtraktion problem visar sig vara 
svårt för eleverna eftersom de har svårigheter att 
behärska positionssystemet. Eleverna blir 
förvirrade när de ska låna i uppställningen 
och vänder lätt på talordningen för att inte 
behöva låna. Författarna tar även upp elevernas 
svårigheter att förstå läsuppgifter som de inte kan 
relatera till.   
 

För att ge eleverna progression kan lärarna använda sig av 
vardagliga situationer i undervisningen för att hjälpa eleverna 
att ökad förståelse av subtraktion. Läraren kan också använda 
sig av konkret material för att förtydliga 
representationsformen.   
 

 Thompson, C. S., & Van, d. 
W. (1984). Let's do it: 

Modeling subtraction 

situations. 

 
Teori: 
Socialkulturella 

Subtraktionsproblemets representationsform visar 
sig försvåra eleverna strategival. När elever 
endas löser “ta bort” problem associerar dem till 
direkt subtraktion även fast uppräkningstrategin 
hade varit enklare.    
 
 
 

Läraren kan motverka detta genom att låta eleverna arbeta med 
konkret material, verbal kommunikation och siffermening (det 
abstrakta). Läraren kan tillämpa spel som spelas tillsammans 
för att utvecklar eleverna i dessa ovan nämnd saker.  
 

Page, A. (1994). Helping 

students understand 

subtraction 

 
Teori: 
Socialkulturella 

Författaren skriver om elevernas svårigheter att 
utför praktiska uppgifter genom att använd sig av 
konkret material till att bara använda sig 
numeriska siffermening, alltså den abstrakta 
representationsformer.   

Läraren kan arbeta med konkret material för att bearbeta 
elevernas svårigheter. Genom att använda olika matematiska 
begrepp och förtydliga begreppen genom konkret material kan 
elever utveckla en förståelse av subtraktion.   
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 Flores, M. M. (2009). 
Teaching subtraction with 

regrouping to students 

experiencing difficulty in 

mathematics. 

 
Ramverk: 
CRA 
 

Det är viktigt att eleverna har en begreppslig 
förmåga för att förstå talets värde när de ska 
utveckla beräkning förmågan.  

 

Forskarna i den texten visat att användningen av Concrete-

representataional-abstrac (CRA) ger en effektiv undervisning 
i matematik. Eleverna kan med hjälp av CRA träna på hur de 
kan utföra subtraktion genom att följa dessa steg:  
A) Upptäcka tecknet 
B) Läsa problemet 
C) Uträkningen genom siffror eller rita.  
D) Skriv svaret    
 

Robinson, K. M., & Dube, A. 
K. (2013). Children's additive 

concepts: Promoting 

understanding and the role of 

inhibition 

 
Teor:  
Kognitivt 

Elevers har bristande begreppsförståelse och har 
svårigheter att associationerna mella subtraktion 
och addition.   

Läraren kan använda sig av konkret material för att 
förbättringar den konceptuell förståelse av inversion.  
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