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Sammanfattning:  I dagens samhälle spelar matematikundervisningen en stor roll och 

elever ska få använda olika metoder och strategier för beräkningar 

i matematik. Undervisning ska bidra till att ge elever kunskaper att 

själva kunna välja vilken metod eller strategi som ska användas. 

Subtraktion kan tolkas som ett räknesätt som är svårt för lärare att 

förklara och visa för elever. Subtraktion är ett mer komplicerat 

räknesätt än vad addition är, däremot finns det ett flertal metoder 

och strategier som kan användas vid subtraktionsuppgifter. Syftet 

med litteraturstudien är att se vad forskning visar gällande hur 

undervisning i subtraktion för elever i fem till tolv års ålder kan 

bedrivas och genomföras. 

 

Den vetenskapliga litteratur som ligger till grund för 

litteraturstudien har tagits fram via systematiska och manuella 

sökningar och sökningarna har grundat sig i syfte och 

frågeställningar. Resultat visar att konkret material gynnar elevers 

förståelse för subtraktion och det abstrakta tänkandet, men 

introduktion om hur materialet ska användas krävs. Elever får 

fördjupad förståelse för hur de ska använda en strategi eller metod 

vid subtraktionsberäkningar ifall den blir tydligt introducerad. 

Resultat visar även att helgruppssamtal ökar elevers förståelse för 

subtraktion. Fortsatt forskning skulle vara att se hur digitala 

verktygs påverkar elevers förståelse och kunskaper kring 

subtraktion. 
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Förord 

 

Under praktiktillfällen har vi fått insikt i att det finns svårigheter bland elever och lärare vid 

matematikundervisning gällande beräkning och introduktion av subtraktion. Vår uppfattning 

är att elever saknar en förståelse för hur de kan beräkna och genomföra 

subtraktionsberäkningar. En annan upplevelse är att elever använder sig av en och samma 

metod eller strategi för att lösa de olika subtraktionsuppgifter de ställs inför. Att lärare lär ut 

endast ett sätt att lösa subtraktionsuppgifter på, anser vi vidare kan leda till att elever inte får 

tillfälle och möjlighet att se ifall det finns mer än ett sätt att lösa dem på. En annan erfarenhet 

vi upplevt under vår verksamhetsförlagda utbildning, är att subtraktion är ett svårt räknesätt 

för lärare att förklara. Utifrån våra egna erfarenheter av subtraktion, var det intressant för oss 

att göra en studie för att skapa en djupare förståelse kring hur vi som blivande lärare kan 

forma en undervisning i subtraktion som gynnar elever.  

 

Vi vill tacka varandra för ett bra och lyckat samarbete. Tillsammans har vi genomfört den här 

litteraturstudien och vi har båda lagt ner lika mycket tid. Vi vill även tacka våra handledare 

Ingrid Gyllenlager och Ingrid Svetoft för en bra och stöttande handledning, men även vår 

examinator Anna-Ida Säfström och våra kurskamrater.  
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1. Bakgrund 

Matematikundervisningen är med och formar varje enskild individ och får elever att via 

inhämtade kunskaper om matematik, inse att matematiken har en stor roll i dagens samhälle 

(Solem, Alseth & Nordberg, 2011, s. 23). Denna litteraturstudie har fokus på subtraktion, 

vilket är ett av de fyra räknesätten i matematik. Unenge, Sandahl och Wyndhamn (1994, s. 

25) beskriver att ordet aritmetik ursprungligen kommer från grekiskan och att det numera är 

beteckningen för de fyra räknesätten. Skolverket (2017b, s. 57) betonar att lärare ska 

presentera de fyra olika räknesätten och lära eleverna att lösa dessa och hur dessa kan komma 

att användas i olika situationer. Räknesättet subtraktion kan tydas som att någonting tas bort, 

vilket är det motsatta till addition där någonting adderas och läggs till (Sollervall, 2015, s. 28). 

Även Kling, Nyström och Wolf-Watz (1997, s. 26) förklarar subtraktion som att någonting tas 

bort, försvinner eller förminskas, men det kan också förklaras som en skillnad eller en 

uppdelning. Räknesättet subtraktion framhåller även Kling, Nyström och Wolf-Watz (1997, s. 

19) som att det är ett motsatt räknesätt till addition. 

 

Skolverket (2017b, s. 57) menar att elever ska få använda olika metoder i undervisningen 

inom matematik. Däremot framgår det inte vilka metoder som ska användas till vilket 

räknesätt. Hedrén (2001, s. 149) hävdar att om lärare inte låter elever använda sig av sina egna 

metoder och förkunskaper för att räkna ut uppgifter, hämmar det elevers lärande. Hedrén 

(2001, s. 149) menar vidare att lärare ger elever en större möjlighet till lärande ifall de får 

testa sina egna metoder och ta del av varandras, för att senare diskutera dessa metoder och 

lösningar i grupp, både stora och små. Begreppet metod definieras enligt oss som själva 

görandet i uträkningen av en matematikuppgift, vilka redskap som används. En metod 

fungerar som ett hjälpmedel och en stöttning när en uträkning ska genomföras.  

 

Enligt Skolverket (2017b, s. 56) ska elever genom undervisning få förutsättningar och 

kunskaper till att själva kunna välja vilken metod som ska användas till en uppgift. Här gäller 

det att elever uppmärksammar vilken metod som lämpar sig bäst till de matematiska uppgifter 

de ställs inför. Fortsättningsvis står det i kunskapskraven i årskurs tre, att eleven ska kunna 

lösa uppgifter i situationer där eleven kan välja och använda en vald strategi som passar till 

uppgiften (Skolverket, 2017b, s. 61). De olika tillvägagångssätt som finns kan förklaras som 

strategier, antingen används dessa strategier medvetet eller omedvetet. Strategier kan också 

göras i en viss ordning och vara planerade och beroende på vilket sammanhang de används i, 

kan effekten variera (Skolverket, 2017a, s. 25-26). I den här litteraturstudien definieras 

begreppet strategi enligt oss som att det är själva utförandet av uträkningen, att det finns ett 

specifikt sätt att utföra och tänka för att få fram ett resultat.  

 

Elever har olika sätt för att lösa samma uppgift, vissa föredrar huvudräkning medan andra 

anser att det blir enklare att föra anteckningar på ett papper under tiden uträkningen pågår. 

Däremot kan genomförandet ske på samma vis oavsett vilket sätt som används (Hedrén, 2001, 

s. 143). Kilborn (1989, s. 45) menar däremot att lärare ofta fastnar i att endast lära ut en 

metod, den metod som läraren själv föredrar att använda. Det här menar Kilborn sker 
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eftersom det finns en farhåga hos lärare gällande att lära ut flera metoder, eftersom att de 

anser att det vidare kan leda till att elever blandar ihop metoderna vid uträkningar (ibid). Det 

är vanligt att elever vid subtraktionsuppgifter räknar ett steg i taget. Ett misstag som då kan 

uppstå är att de börjar räkna på det talet de ska utgå ifrån, vilket kan leda till att svaret blir för 

högt eller för lågt (Mcintosh, 2008, s. 94). Elever är motiverade och vill utveckla sina 

kunskaper inom matematik, fram tills att de anser att det blir för svårt (Mcintoch, 2008, s. 3).  

 

Ahlberg (2000, s. 63) lyfter fram att det är svårare med hjälp av en bild, tydliggöra för vad en 

subtraktion innebär jämfört med vad addition innebär. Det här kan tolkas som en anledning 

till att det blir svårare för lärare att tydligt visa för elever vad subtraktion är och hur elever kan 

tänka vid beräkning av subtraktion. Karlsson och Kilborn (2015, s. 73-74) framhåller att det 

idag krävs att aktiva lärare behärskar mer än en algoritm för att lösa en specifik uppgift. De 

betonar även att konkret material är användbart vid introduktion av algoritmer, eftersom lärare 

med hjälp av konkret material på ett tydligt sätt kan visa elever hur de kan tänka vid 

beräkning av matematikuppgifter.  

 

När elever inom matematik använder exempelvis klossar, tändstickor eller pinnar som 

hjälpmedel och material vid beräkningar av matematikuppgifter, kallas dessa material för 

konkret material (Sandahl, 2014, s. 65). Konkret material inom matematik verkar på ett sätt 

som gör utförandet mer förståeligt eller tydligt för elever (Unenge, Sandahl & Wyndhamn, 

1994, s. 107). Sandahl (2014, s. 65) förklarar att motsatsen till ordet konkret är ordet abstrakt. 

Abstraktion kan förklaras som att det är ett frigjort tänkande från ett material och från det 

konkreta (Karlsson & Kilborn, 2015, s. 5). En algoritm kan förklaras som att det är hur en 

uppgift eller räkneoperation kan räknas ut, själva utförandet av en beräkning (Nystedt, 1993, 

s. 174).  

 

Andra strategier som huvudräkning och uppställning, är några strategier som det har pågått 

diskussioner kring. Diskussionerna har varit utifrån vilka fördelar respektive nackdelar dessa 

strategier medför. Somliga forskare menar att elever kan tappa förståelse kring hur en 

uppställning räknas ut och varför elever använder de räknesätt som de gör, ifall räknesättet 

introduceras för tidigt. Däremot påstår andra forskare att huvudräkning leder till att de 

aritmetiska räknefärdigheterna blir försvagade, då det finns elever som har svårt att veta vad 

de gör i de olika stegen i uträkningen (Häggblom, 2013, s. 121-122). Samtidigt menar Löwing 

och Kilborn (2003, s. 63) att det blir enklare för eleverna att få ett flyt i sin matematik ifall 

deras huvudräkning fungerar bra. Löwing och Kilborn (2003, s. 89) skriver att det krävs att 

elever besitter kunskap om talraden, tiotalsövergångar och lilla subtraktionstabellen innan de 

kan börja subtrahera i huvudet.  

 

Forskare inom olika discipliner har kommit fram till att de personer som framförallt är 

betydelsefulla och som påverkar elevernas resultat i skolan är elevernas lärare (Grevholm, 

2014, s. 47). Det här är även någonting som Bentley och Bentley (2011, s. 29) betonar. De 

påpekar att det är lärare som har störst inverkan på hur elever presterar och det har även visat 

sig att kvaliteten på en undervisning kan påverkas av hur mycket ämneskunskap lärare 

besitter. Vid undervisning i subtraktion är det vanligt förekommande att lärare lär elever att de 
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ska skriva det största talet först i en subtraktionsuppgift, att subtraktion och subtrahera endast 

innebär att ett mindre tal “dras bort” från ett större tal. Det här kan vidare leda till att elever så 

småningom måste lära sig ett helt nytt sätt att räkna subtraktion på, eftersom de till slut 

kommer komma tillfällen där eleverna behöver förstå att de finns negativa tal. Det här leder 

vidare till en ny förståelse och insikt i att det största talet inte alltid ska sättas först (Bentley & 

Bentley, 2016, s. 50).   

 

Löwing (2008, s. 134-135) menar att subtraktion är ett mer komplicerat räknesätt än vad 

addition är och att det oftast är svårare för elever att hantera en algoritm i subtraktion än i 

addition. Hon beskriver räknesättet addition som ett enkelt räknesätt och betonar även att det 

som blir svårt och det som är komplicerat när det kommer till subtraktion, är bland annat 

tiotalsövergångar, vilket också kan kallas för “växling”. Löwing betonar att det inom 

subtraktion finns många olika strategier, vilket vidare leder till att möjligheterna till att utföra 

olika algoritmer är mycket större inom subtraktion än inom addition (ibid). Tidigare studier 

har visat att elever har uppfattat subtraktionsalgoritmer som svårare än additionsalgoritmer 

(Wiles, Romberg och Moser, 1973, s. 251).  

 

Kilborn (1989, s. 45) påpekar att det finns en risk att elever efter några år i skolan har fastnat 

vid ett och samma sätt för att beräkna subtraktionsuppgifter. Det här kan vidare leda till att 

elever får bekymmer senare under sin skolgång, eftersom det då kan stöta på 

subtraktionsuppgifter som de inte kan lösa på samma sätt som tidigare, vilket då blir ett 

problem. Kilborn menar att vissa elever har blivit något som han kallar för “nedåträknare” och 

vissa elever har blivit “uppåträknare” när det kommer till metoder och strategier för att lösa 

subtraktionsuppgifter. 

 

Problemområde: 

 

Lärare är betydande för elever gällande deras kunskapsutveckling (Grevholm, 2014, s. 47). 

Det är av vikt att lärare besitter hög kunskap i hur bra undervisning ska bedrivas och vilka 

metoder och strategier som är viktiga för elever att tillägna sig för att kunna lösa de 

matematikuppgifter de ställs inför (Bentley & Bentley, 2011, s. 29). Skolverket (2017b, s. 56) 

skriver att elever ska få kunskap om och kunna välja vilken metod som lämpar sig bäst till en 

uppgift och ska få ta del av olika metoder att lösa uppgifter på.  

 

Lärare kan oroa sig för att elever förväxlar olika metoder vid beräkning av uppgifter och detta 

kan därför vara en anledning till att lärare endast lär ut en metod. Det finns en risk med att 

elever bara lär sig en och samma metod för att lösa subtraktionsuppgifter och det här vidare 

kan leda till att elever får bekymmer under fortsatt skolgång (Kilborn, 1989, s. 45). Det finns 

olika strategier för att lösa subtraktionsuppgifter, men det är svårare för elever att räkna en 

subtraktionsalgoritm än en additionsalgoritm och subtraktion anses vara ett svårare räknesätt 

att lära sig än addition (Löwing, 2008, s. 134-135). Detta är även något som Wiles, Romberg 

och Moser (1973, s. 251) påpekar att tidigare studier har visat, att elever upplevt det svårare 

med subtraktionsalgoritmer än med additionsalgoritmer. Utifrån litteraturstudiens bakgrund, 
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har det blivit tydligt för oss att det finns svårigheter kring hur subtraktion ska läras ut. Det 

framkommer även att subtraktion är ett svårt räknesätt att göra tydligt för elever och svårt för 

elever att beräkna. 

  2. Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna litteraturstudie är att se vad forskning visar gällande hur undervisning i 

subtraktion för elever i fem till tolv års ålder kan bedrivas och genomföras. Syftet har vidare 

mynnat ut i två frågeställningar. 

 

• Hur gör lärare enligt forskning subtraktion tydligt och lättförståeligt för elever? 

• Vilka metoder respektive strategier visar forskning på som effektiva för elevers 

lärande om subtraktion? 

 

   3. Metod 

I följande avsnitt presenteras de val av sökningar och sökord som ligger till grund för 

insamlingen av datamaterialet, vilket i sin tur ligger till grund för litteraturstudien. Här 

beskrivs tillvägagångssätt av sökningar, sökord, systematiska avgränsningar, val av databaser 

och urval av data. För att upprätthålla replikation förklaras metoden stegvis (Bryman, 2011, s. 

49). Bryman (1997, s. 52) menar att replikation innebär att en annan forskare ska kunna 

kontrollera, att det med samma design och upplägg går att uppnå samma resultat. 

 

3.1 Systematiska databassökningar  

Utifrån litteraturstudiens syfte och frågeställningar formades de första sökorden (se bilaga A). 

Första sökningen som gjordes var för att skapa en överblick över hur mycket datamaterial 

som finns kring subtraktion. Sökningen genomfördes i databasen The Education Resources 

Information Center (ERIC). ERIC är en databas som riktar sig mot internationell forskning 

(Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013, s. 77). Det första sökordet var subtraction 

och användes tillsammans med avgränsningen peer reviewed. Avgränsningen peer reviewed 

användes för att få träffar på vetenskapligt granskade källor. De ord som passar en studies 

syfte bäst, sätts oftast först i en sökning (Ejvegård, 2009, s. 90). Detta var en bidragande 

faktor till att det första sökordet blev just subtraction. 

 

För att ytterligare specificera sökningen och antalet träffar, valdes vidare avgränsningar och 

söksträngen blev subtraction AND (”primary school” OR “elementary school”). 

Användandet av ordet AND mellan sökorden, användes för att både subtraction och 

(”primary school OR ”elementary school”) skulle finnas med i träffarna och för att 

specificera sökningen ytterligare. Ordet AND innebär att både ordet innan och efter AND finns 

med i sökningen (Eriksson Barajas m.fl., 2013, s. 78-79). Även här användes avgränsningen 

peer reviewed. Ordet AND är en av tre booleska operatorer, de andra två operatorerna är OR 

och NOT. För att inte orden primary school och elementary school skulle bli uppdelade som 

flera olika ord, användes citationstecken framför och bakom orden och fick dem att hänga 
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samman. Orden primary school och elementary school användes då dess översättning på 

svenska blir grundskola, vilket innefattar de årskurser som är av intresse för litteraturstudien. 

Parentesen framför och bakom dessa två sökord användes för dessa två ord skulle hänga 

samman med ordet framför, vilket är ordet subtraction. Ordet OR mellan de två ord som är 

inom parentesen, användes för att minst ett av dessa ord skulle finnas med i sökningen.  

  

För att ytterligare avgränsa söksträngen, då antalet träffar fortfarande behövde begränsas då 

sökningarna var gav många träffar, användes ytterligare ett sökord, “teaching methods”. Här 

används även ordet AND innan ordet och efter de föregående sökorden och citationstecken. 

Teaching methods blev ytterligare ett sökord eftersom det är ett relevant ord utifrån 

litteraturstudiens syfte och frågeställningar, då syftet och frågeställningarna berör 

undervisningsmetoder i subtraktion. Söksträngen blev då subtraction AND (“primary school” 

OR “elementary school”) AND “teaching methods” med avgränsningen peer reviewed. Det 

här blev en av våra slutgiltiga söksträngar eftersom de träffar vi fick via söksträngen, verkade 

vara relevanta och av intresse för studiens syfte och frågeställningar. Alla sammanfattningar 

på de slutgiltiga träffarna lästes och utifrån dessa verkade 35 stycken vara relevanta för 

litteraturstudiens syfte och frågeställningar som har fokus på subtraktion. 

 

Efter att ha funnit och läst de källor som gick att komma åt av dessa 35 träffar, var det sju 

stycken som var relevanta för litteraturstudien (se bilaga A). Resterande träffar valdes bort på 

grund av att fokus var på fel åldersgrupp, på elever med diagnoser och subtraktion med fokus 

på endast problemlösning. Söksträngen provades även på databasen SWEPUB, som är en 

nationell databas. Söksträngen prövades tillsammans med avgränsningen refereegranskat och 

resulterade i noll träffar. Samma söksträng provades ytterligare en gång på SWEPUB, fast då 

med avgränsningen övrigt vetenskapligt och resulterade än en gång i noll träffar.  

 

En ytterligare systematisk sökning genomfördes i databasen ERIC (se bilaga A) och den 

sökningen startade med sökorden subtraction AND solving och avgränsningen peer reviewed. 

Ordet solving har översättningen lösning på svenska och användes eftersom en av 

frågeställningarna i litteraturstudien berör vilka metoder och strategier som finns inom 

subtraktion och hur subtraktion kan beräknas och lösas. Söksträngen behövde begränsas 

ytterligare, då träffarna gav resultat på flera olika inriktningar och träffar som specificerade 

sig på mer än vad den här studiens syfte och frågeställningar syftar till att undersöka. Fortsatt 

sökord blev ordet strategies som har översättningen strategier på svenska. Ordet var relevant 

eftersom litteraturstudien fokuserar på vilka metoder och strategier som finns inom 

subtraktion. Söksträngen blev vidare subtraction AND solving AND strategies med 

avgränsningen peer reviewed. Söksträngen resulterade i 74 träffar och artiklarna verkade 

relevanta för vår studies syfte och frågeställningar. Vidare lästes dessa artiklarnas 

sammanfattningar. Efter genomläsning och bearbetning av alla sammanfattningar verkade 19 

stycken vara av intresse för litteraturstudien, då de utifrån deras sammanfattningar verkade 

behandla metoder och strategier inom subtraktion.  

 

Efter ytterligare bearbetning av de 19 artiklar som var av intresse, valdes två artiklar ut för 

litteraturstudien. Resterande 17 artiklar som från början verkade relevanta för studien, föll 
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bort då några inte längre var tillgängliga och inte gick att få tag på. Några andra handlade om 

elever med diagnoser, några fokuserade på äldre elever och vissa av källorna saknade 

vetenskapliga drag, såsom att det inte gick att utläsa en tydlig metod och ett resultat. 

Söksträngen prövades även i databasen SWEPUB med avgränsningen övrigt vetenskapligt 

och en sökning med avgränsningen refereegranskat. Ena sökningen resulterade i två träffar 

och den andra i en träff. Ingen av dessa var av intresse, då de fokuserade på fel område och 

inte på det litteraturstudien syftar till att undersöka. Ytterligare sökningar har genomförts, 

men resultatet av dessa sökningar användes inte i litteraturstudien (se bilaga A). Ingen 

tidsavgränsning användes i sökningarna eftersom att även äldre studier kan vara relevanta 

utifrån litteraturstudiens syfte och frågeställningar.   

 

3.2 Manuella sökningar  

I litteraturstudien har det genomförts manuella sökningar. En manuell sökning kan 

exempelvis vara att studera referenslistor på andra intressanta källor som är av intresse för det 

som ska undersökas (Eriksson Barajas m.fl., 2013, s. 74). En manuell sökning kan även 

innebära att få tips på artiklar och källor av exempelvis andra studenter eller lärare 

(Gyllenlager, personlig kommunikation, 27 mars 2018). De manuella sökningar som har 

genomförts är utifrån andra källor med liknande fokus, såsom andra studenters 

examensarbeten, avhandlingar och doktorsavhandlingar. Den här typen av sökning 

genomfördes via referenslistor, detta för att hitta intressanta artiklar som passade syfte och 

frågeställningar i denna litteraturstudie. De manuella sökningarna resulterade i fem 

användbara artiklar.  

 

3.3 Metoddiskussion 

I metoddiskussionen diskuteras trovärdigheten i de olika källornas resultat och en kritisk 

argumentation av bearbetning av den insamlade empirin genomförs.  

 

I litteraturstudien har två databaser använts för systematiska sökningar och där har studiens 

söksträngar formats till dess slutgiltiga form, SWEPUB och ERIC. Studiens sökord formades 

utifrån litteraturstudiens syfte och frågeställningar. Sökorden som använts i de två 

söksträngarna för att avgränsa antalet träffar i de systematiska sökningarna är subtraction, 

solving, strategies, methods, “elementary school”, ”primary school” och “teaching 

methods”. Eftersom syftet och frågeställningarna fokuserar och inriktar sig på grundskolan, 

var det självklart för oss att sökorden ”primary school” och ”elementary school” skulle 

finnas med i söksträngen.  

 

När den andra söksträngen formades, uteslöts orden ”primary school” och “elementary 

school” för att se ifall det resulterade i fler träffar, men träffar som ändå behandlade de åldrar 

som litteraturstudiens syfte och frågeställningar fokuserar på. Analysen av den insamlade 

empirin genomfördes på ett systematiskt vis där resultaten analyserades för att få fram 

gemensamma faktorer. Bearbetningen av empirin genomfördes via gemensam läsning av oss 
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och resulterade i skriftliga sammanfattningar. Det här gjordes för att inte missa relevanta delar 

av resultat i källor.  

 

Resultatet av bearbetningen hade kunnat se annorlunda ut ifall läsningen och bearbetningen 

av empirin var uppdelad mellan oss två. Det hade då enligt oss funnits en risk att relevanta 

delar av källorna kunnat missuppfattas eller inte blivit upptäckta. Artiklarna valdes även ut 

utifrån huruvida det gick att utläsa vetenskapliga drag, såsom en tydlig metod och ett tydligt 

resultat. Gick inte detta att utläsa, valdes artiklarna bort efter bearbetning eftersom 

litteraturstudien ska vila på vetenskapligt granskade källor. Det finns enligt oss alltid en risk 

med att välja bort artiklar, eftersom dessa artiklar enligt någon annan hade kunnat vara 

relevanta och intressanta.  

 

Efter sökningarna fick vi insikt i att det var svårt att hitta specifika källor som enbart 

fokuserade på subtraktion. De källor som ligger till grund för litteraturstudien var enligt oss 

svåra att hitta. De utvalda källorna i denna studie består av både kvalitativa och kvantitativa 

studier. Det hade varit lättare att få syn på ifall en metod eller strategi för 

subtraktionsuppgifter är effektiv eller inte, om litteraturstudien hade bestått av fler 

kvantitativa studier. Det här eftersom de kvantitativa studierna oftast innefattar för- och 

eftertester och tabeller av ett resultat av en studie. Samtidigt har många av de kvalitativa 

studierna pågått under en längre period, med observationer kring vilken effekt en viss strategi 

eller metod haft. Flertalet av artiklarna där för- och eftertest varit en del av studierna, anser vi 

har varit svårare att tyda då de bestod av förkortningar utan förklaring i samband med 

testerna. Dessa förklaringar var framskrivet på andra ställen. Det här var något som inte 

upplevdes lika svårt vid bearbetning av de kvalitativa studierna. I de kvalitativa studierna var 

resultatet enligt oss tydligt framskrivet. 

 

De bearbetade källorna är till stor del internationella, framförallt studier genomförda i USA. 

Att vi inte hittade mer nationella källor som specifikt var inriktade på subtraktion och som vi 

kunde använda för att besvara litteraturstudiens syfte och frågeställningar, kan upplevas som 

en brist i vår litteraturstudie då skolväsen inte fungerar likadant i alla länder runt om i världen. 

Däremot kan det vara positivt, eftersom det är viktigt att få ta del av hur andra länder tänker 

och gör vid undervisning av subtraktion. De nationella källor som används i litteraturstudien 

är framförallt framtagna via manuella sökningar, eftersom söksträngarna enligt oss inte gav 

några relevanta träffar för litteraturstudien på SWEPUB. Fem av de 14 källor i 

litteraturstudien består av manuella sökningar. En anledning till att det genomfördes manuella 

sökningar, är för att få in nationella källor, men även för att få in fler källor som fokuserade på 

de subtraktionsstrategier och metoder vi redan fått fram ur de två söksträngarna. De manuella 

sökningarna framkom även via tips av andra studenter och lärare, via referenslistor på redan 

valda källor och via referenslistor på andra litteraturstudier som fokuserade på subtraktion. 

 

3.3 Analys och bearbetning  

Efter de systematiska och manuella sökningarna, startade bearbetningen av den insamlade 

empirin. Det är totalt 14 stycken källor som ligger till grund för resultatdelen. Vår analys har 
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genomförts utifrån en innehållsanalys. Eriksson Barajas m.fl. (2013, s. 147) lyfter fram att en 

innehållsanalys karakteriseras av att data bearbetas systematiskt för att få fram gemensamma 

aspekter. Under bearbetning blev det tydligt att källorna fokuserade på två olika perspektiv, 

elev- och lärarperspektiv. Resultat som presenteras i de insamlade källorna fokuserar på vad 

lärare kan göra för att subtraktion ska bli tydligt för elever och på vilka olika sätt 

subtraktionsuppgifter beräknas av elever. Artiklarna fokuserade även på olika aktiviteter och 

material som kan underlätta elevers förståelse för subtraktion och hur subtraktionsuppgifter 

kan lösas. Det framgick tydligt att källorna har genomförts på olika vis, såsom observation, 

intervju, via för- och eftertester, insamlat material och en variation av antal deltagare.  

 

Under bearbetningen, sammanfattades även alla artiklar för att se vad artiklarna fokuserade 

på. Fortsatt bearbetning av empirin genomfördes genom att djupläsa källorna, detta för att 

ställa dem i relation till varandra och få syn på gemensamma aspekter och kategorier. Sedan 

lästes alla sammanfattningar ytterligare en gång, följt av läsning av källornas resultat och 

slutligen en djupgående och noggrann läsning från början till slut. Utifrån det här, utformades 

en tabell där de olika artiklarna kategoriserades för att få en överblick över vilka artiklar som 

fokuserade på samma område (se bilaga B). Enligt Eriksson Barajas m.fl. (2013, s. 163) kan 

ett material efter genomgång och bearbetning via ett systematiskt tillvägagångssätt, delas in i 

olika kategorier. Det här gör att huvudkategorier blir synliga och lätta att arbeta med (ibid). 

Tabellen underlättade arbetet med att få syn på vad de olika källorna hade eller inte hade 

gemensamt (se bilaga B).  

 

De olika kategorierna blev konkret material, planering av undervisning och tillvägagångssätt 

vid beräkning av subtraktion. Kategorierna användes för att forma de underrubriker som finns 

i resultatdelen och för att sortera innehållet i källmaterialet. Att det mynnade ut i dessa 

kategorier, berodde på att artiklarnas fokus och syfte varierade. Tre av källornas syfte var att 

få syn på effekten av konkret material vid uppgifter i subtraktion. Ytterligare tre källor med 

annat syfte än att se effekten av det konkreta materialet berörde ändå detta och dessa källornas 

resultat skrivs fram under rubriken konkret material för att ge elever förståelse för 

subtraktion. Vid vidare bearbetning av empirin formades ytterligare en rubrik, användbara 

metoder och strategier vid beräkning av subtraktion, där sju artiklar fokuserade på och 

berörde olika strategier och metoder för att lösa subtraktionsuppgifter. Den sista rubriken som 

formades när empirin bearbetades var, undervisning som kan göra subtraktion tydligt och 

lättförståeligt för elever. Sex artiklar fokuserade på och berörde hur lärare kan genomföra en 

undervisning i subtraktion för att elever ska få större förståelse av vad subtraktion är och vad 

det innebär.  

 

   4. Resultat 

Utifrån analysen av det insamlade materialet, har det framkommit kategorier som kan svara 

på litteraturstudiens syfte och frågeställningar. Nedan presenteras resultaten av dessa källor i 

relation till varandra och sätts i relation till rubrikerna konkret material för att ge eleverna 
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förståelse för subtraktion, användbara metoder och strategier för elever vid beräkning av 

subtraktion och undervisning som kan göra subtraktion tydligt och lättförståeligt för elever.   

 

4.1 Konkret material för att ge elever förståelse för subtraktion 

I kommande resultatdel presenteras resultat av olika studier i en sammanhängande ordning. 

Vikten av presentation och introduktion av konkret material, presenteras vidare av studier där 

det konkreta materialet har varit en betydande del för studiens resultat.  

 

Flera studier visar på att elever behöver få en förståelse för hur ett konkret material fungerar 

och inte bara bli tilldelad det för att materialet ska vara till användning och gynna dem i 

matematikuppgifter. En kvantitativ studie som fokuserat på effekten av konkret material, är 

Flores (2009, s. 146-147) studie där syftet var att studera ifall omgruppering i form av att dela 

upp tiotal och ental i uppställningar av subtraktionsuppgifter, med hjälp av konkret material 

och representationer, hjälper elever att förstå det abstrakta. Det konkreta materialet i studien 

är i form av tiotalskuber. Studien är baserad på en undervisning med sex elever i åldern åtta 

till nio år i USA som inte nådde målen i matematik. Eleverna genomgick tre steg för att gå 

från konkret till abstrakt tänkande inom subtraktion (ibid). I likhet med Flores (2009) studie, 

redogör Jao (2013:10) i sitt resultat av en tvåårig kvalitativ observationsstudie av en lärare i 

grundskolan i USA, att användning av konkret material hjälpte eleverna i studien att få en 

djupare förståelse av det abstrakta inom subtraktion. Detta stöds av Scis (2011, s. 2, 42-43) 

kvantitativa studie av 55 elever i åldern sju till åtta år i USA med tre lärare. Resultatet av 

studien visar att eleverna fick en djupare förståelse för vad subtraktion innebär genom en 

tydlig presentation av sambanden mellan ett konkret material, representationer och det 

abstrakta (ibid).  

 

I Jaos (2013, s. 6) studie, i likhet med Flores (2009) studie, fick eleverna genomgå olika steg 

för att gå från det konkreta till det abstrakta tänkandet. I studien av Flores (2009, s. 147-150) 

fick eleverna i första steget tillgång till konkret material i form av tiotalskuber, för att få 

förklarat för sig hur omgruppering i matematik går till. Andra steget var att rita 

representationer utan konkret material och till sist uppmuntrades eleverna till att tänka på 

dessa sätt att räkna mentalt för att lösa uppgifter, att övergå till det abstrakta tänkandet. 

Resultatet av studien visar att eleverna som medverkade i studien, uppnådde målen efter 

genomförandet av dessa tre steg (ibid). Flores (2009, s. 147) introduktion av det konkreta 

materialet, är i linje med ett resultat av Skoumpourdis (2010, s. 305-306) studie som visar på 

vikten av att förklara hur ett konkret material ska användas för att materialet ska bli gynnsamt.  

 

Skoumpourdi (2010, s. 301) har genomfört en kvalitativ studie baserad på individuella 

intervjuer med 20 elever i fem års ålder i en skola i Grekland. Eleverna i studien fick använda 

sig av olika konkreta material för att lösa uppgifter utifrån en berättande text om olika 

subtraktion- och additionsproblem. Det här är en studie som visar på ett oförändrat resultat för 

elever ifall användning av konkret material används utan introduktion. Det konkreta 

materialet i studien bestod av kuber och en tallinje, där syftet med studien var att ta reda på 

ifall kuberna och tallinjen var hjälpmedel för eleverna i att förstå matematik och subtraktion 
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(ibid, s. 301-305). Resultatet av studien visar även att tallinjen inte gav några rätta svar i 

subtraktionsuppgifterna och när eleverna fick välja mellan två olika konkreta material, 

tallinjen och kuber, använda de hellre kuberna (Skoumpourdi, 2010, s. 205-306). 

 

Ytterligare en studie som visar att användning av konkret material spelar roll i hur väl 

eleverna tar sig an subtraktionsuppgifter när elevernas egna strategier inte är tillräckliga, är 

Murdiyani, Zulkardi, Putri, Eerde och Van Galens (2013, s. 110) studie. Denna kvantitativa 

studie baseras på 37 elever i årskurs ett i Indonesien. Studies syfte var att få syn på hur ett 

arbetssätt med hjälp av konkret material kunde stötta eleverna till att klara 

subtraktionsuppgifter med tvåsiffriga tal. Utifrån studien, visar resultatet att ett konkret 

material i form av en pärlsträng kunde fungera som en övergång till att skapa en förståelse 

och användning för av en tallinje. Den tomma tallinjen fungerade som ett stöd för eleverna till 

att upptäcka fler än ett sätt att lösa subtraktionsuppgifter på (ibid, s.97-110). Både Murdiyani 

m.fl (2013, s. 99) och Flores (2009, s. 147) studier har innefattat olika test för att se ifall det 

konkreta materialet som använts i studierna gynnade elevernas förståelse för 

subtraktionsuppgifter. Resultaten visar på förbättring hos eleverna i subtraktion med hjälp av 

konkret material. 

 

En kvantitativ studies resultat som också använder konkret material för att lära ut ny strategi 

eller metod som var gynnsamt för eleverna, är Beishuizens (1993, s. 302-303) studie. Denna 

studie är genomförd via individuella intervjuer med 125 elever i sju till åtta års ålder på sju 

olika skolor i Holland (ibid). Eleverna fick använda strategier som benämns som 10 + 10 

(1010) och N + 10 (N10). Det konkreta materialet är i form av hundrarutor och kuber. N10 är 

en strategi där första steget är att subtrahera tiotalet från termen till höger från termen till 

vänster, för att sen eventuellt subtrahera kvarstående ental. I 1010 separeras tiotalen och 

entalen till två räkneoperationer och räknas ut var för sig för att sedan adderas ihop. Resultatet 

av den här studien visar att eleverna vid subtraktionsberäkningarna använde strategin N10, 

med stöttning av det konkreta materialet 100-rutor och att det var en bra och användbar 

strategi vid subtraktion och där det konkreta materialet fungerade som en hjälp och stöttning 

(ibid, s. 297-308).  

 

Sammanfattning 

I denna del har effekten av konkret material presenterats. Det som framkommit genom 

flertalet av studiernas resultat är att det var viktigt att lärarna visade för sina elever hur det 

konkreta materialet skulle användas, för att materialet skulle vara till en hjälp för eleverna. 

Genom olika resultat har det visat sig att elevernas förståelse för subtraktion gynnades vid 

användning av konkret material i form av tiotalskuber, hundrarutor, pärlsträng och tallinje. 

Materialet fungerade som en stöttning för eleverna. Däremot fungerade inte tallinjen som en 

stöttning för eleverna ifall eleverna inte hade fått en kunskap kring hur den skulle användas. 

Att använda konkret material vid subtraktionsuppgifter gjorde att eleverna lättare kunde förstå 

det abstrakta tänkandet. En tom tallinje gav eleverna en möjlighet att upptäcka fler sätt att lösa 

subtraktionsuppgifter på. Det konkreta materialet 100-rutor, stöttade eleverna vid användandet 

av N10 strategin vid beräkning av subtraktion.  
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4.2 Användbara metoder och strategier för elever vid beräkning av subtraktion 

I kommande resultatdel, presenteras olika strategier och metoder som genom forskning och 

studier har studerats för att få syn på ifall dessa metoder och strategier underlättade för 

eleverna vid subtraktionsberäkning.  

 

Fuson (1986), Fuson och Willis (1988) och Beishuizen, (1993) har alla genomfört studier som 

har undersökt hur väl en viss strategi eller metod fungerar för elever vid subtraktion. Strategin 

som innebär att räkna upp för subtraktion med hjälp av metoden fingerräkning, visade sig vara 

effektivt för eleverna vid subtraktionsuppgifterna (Fuson, 1986, s. 180; Fuson & Willis, 1988, 

s. 414). Strategin som innebär att räkna från det lägre talet till det högre i 

subtraktionsuppgifter, visade sig vara svårare för de elever som redan hade en strategin sedan 

tidigare (Fuson, 1986, s. 181). Däremot visar resultat av en treårig kvalitativ studie av tolv 

elever som följts från årskurs ett till tre i Sverige, att eleverna använde metoden fingerräkning 

frekvent i årskurs ett, men även till viss del i årskurs tre. Syftet med studien var att undersöka 

hur eleverna i studien löste subtraktionsuppgifter och resultatet visar även att räkning med 

hjälp av fingrarna fungerade som ett stöd och ett kontrollverktyg för eleverna vid deras 

subtraktionsberäkningar (Svensson & Sjöberg, 1982, s. 93-98).  

 

Däremot visar resultatet i den kvantitativa studien av Murdiyani m.fl. (2013, s. 110), att 

beräkning med hjälp av fingrar var en metod som var svår att använda vid beräkning av 

tvåsiffriga subtraktionsuppgifter. Resultatet av Fuson och Willis (1988, s. 417) kvantitativa 

undersökning i USA visar tvärtemot, att eleverna som fått lära sig fingermetoden, hade en 

fördel när det kom till mer avancerade subtraktionsuppgifter. Eleverna som hade lärt sig att 

räkna upp med fingermönster vid subtraktionsuppgifter, hade inget behov av att avvakta med 

att lösa tvåsiffriga subtraktionsuppgifter då detta sätt fungerade som stöttning i dessa 

uppgifter (ibid, s. 417).  

 

Fuson (1986, s. 176) genomförde sin kvantitativa studie med 103 elever i sex till sju års ålder 

i USA, där fokus var på att undersöka ifall eleverna kunde lära sig att räkna upp med hjälp av 

fingrar istället för att räkna ner i subtraktionsuppgifter. Studiens resultat grundar sig i för- och 

eftertester (ibid, s. 178-179). Fuson och Willis (1988, s. 404) studie bygger på Fusons (1986) 

tidigare studie där några av de medverkande eleverna redan hade lärt sig att räkna upp i 

subtraktionsuppgifter med hjälp av att använda fingrar, fast detta analyserades ytterligare och 

hur det eventuellt påverkade andra strategier i subtraktion. Ett av resultaten som visade sig 

genom individuella intervjuer med eleverna i studien, var att eleverna som lärt sig att räkna 

upp i subtraktionsuppgifter, inte blev störda i deras förmåga av att ta bort eller räkna ner i 

dessa uppgifter. De resulterade snarare i en större förståelse kring att räkna ner. Ett resultat 

visar även att fingerräkningen var fördelaktigt även vid mer avancerade subtraktionsuppgifter 

(Fuson & Willis, 1988, s. 417). 

I likhet Fuson och Willis (1988, s. 402) och Fusons (1986, s. 103) studie där addition har 

använts som en strategi för att beräkna subtraktionsuppgifter, har Nunes, Bryant, Hallett, Bell 

och Evans (2009, s. 64) använt addition för att bidra till en ökad förståelse för subtraktion hos 

elever och att de ska se sambandet mellan dessa två för att kunna lösa subtraktionsuppgifter. 
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Den kvantitativa studien som utfördes på 60 elever i åldern sju till åtta år i England, visar att 

eleverna som lärde sig sambandet mellan addition och subtraktion presterade bättre vid 

uppgifter som var uppbyggda av detta samband (Nunes, m.fl., 2009, s. 64-68). Resultatet har 

de fått fram genom att dela upp eleverna i tre olika grupper med tre olika sorters undervisning. 

En grupp hade samma sorts undervisning som de var vana vid och brukade ha och den 

gruppen fungerade som en kontrollgrupp i studien. De andra två grupperna fick muntlig 

instruktion och visuell instruktion med konkret material för att se sambandet mellan 

subtraktion och addition. Via för- och eftertester har studien fått fram resultatet att de två 

grupper som inte ingick i kontrollgruppen, fick en större framgång i de uppgifter som berörde 

sambandet mellan addition och subtraktion (Nunes, m.fl., 2009, s. 64-65, 68). 

 

1010 strategin är en strategi som var enklare för eleverna att lära sig än vad N10 strategin var. 

Däremot var N10 strategin med hjälp av kuber effektivare för eleverna som låg under 

genomsnittet i matematik och i subtraktionsuppgifter, än ifall strategin användes utan stöd av 

kuber. N10 är en strategi som skapade en förståelse för eleverna i subtraktionsuppgifterna om 

den stöttades av 100-rutor (Beishuizen, 1993, s. 306-308). I likhet med denna studie, har 

Beishuizen, Van Putte och Van Mulken (1997, s. 93-103) fått fram ett resultat som visar på att 

eleverna i studien som hade en hög aritmetisk förståelse och som behärskade 1010 strategin, 

hade lättare att lära sig behärska N10 strategin än eleverna med lägre aritmetisk förståelse. 

Det är en kvantitativ studie där syftet var att se hur elever kan gå från en av dessa två 

strategier till den andra. I studien medverkade 249 elever i åtta till nio års ålder i elva 

holländska skolor och för- och eftertest användes för att få en överblick över hur eleverna 

kunde skifta i användandet av en strategi till en annan strategi (Beishuizen m.fl., 1997, s. 93-

95). 

 

Sammanfattning 

Fingerräkning vid beräkning av subtraktionsuppgifter är någonting som olika studiers resultat 

tyder på är effektivt. Det fungerade som ett stöd för eleverna vid subtraktionsberäkningar. Att 

räkna upp istället för att räkna ner vid subtraktionsuppgifter förbättrade elevernas förståelse 

för hur de skulle räkna ner i subtraktionsuppgifterna och det störde inte deras förmåga att 

räkna ner i subtraktion. Fingerräkning var även fördelaktigt vid mer avancerade 

subtraktionsuppgifter. Att eleverna fick insikt i att det finns ett samband mellan subtraktion 

och addition, visade sig ge en positiv effekt vid beräkning av subtraktionsuppgifter som var 

uppbyggda av detta samband. N10 och 1010 är två olika strategier studier visar på som 

effektiva för elever som var starka och mindre starka i matematik, detta när de skulle lösa 

uppgifter i subtraktion.  

 

4.3 Undervisning som kan göra subtraktion tydligt och lättförståeligt för elever 

I kommande resultatdel presenteras hur undervisning i subtraktion kan bedrivas för att gynna 

elever och deras utveckling i subtraktion.  

 

I en kvantitativ studie med 262 elever mellan sex till elva års ålder i Sverige visar resultatet av 

studien att en variation av undervisning av subtraktion och dess uppgifter, gav eleverna en 
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fördjupad förståelse för innebörden av subtraktion. Att det inte endast definieras som att 

någonting tas bort utan även kan innebära att jämföra (Oltenau & Oltenau, 2012, s. 810-815). 

I denna studie gick fyra lärare i grundskolan ihop med en speciallärare i matematik i ett 

utvecklingsprojekt, där syftet var att stötta lärarna till att finna kritiska aspekter i elevernas 

lärande. Vidare presenterar Jao (2013, s. 10) i sin resultatdel att eleverna som fick möta 

subtraktioner i olika representationer i form av dramatisering, konkret material, rita upp 

subtraktionsuppgifterna och se subtraktionssymboler i sin helhet, vågade använda sig av nya 

metoder och strategier längre fram i sin matematikutveckling och vågade ta risker. 

 

Jao (2013, s. 10) framhäver att det är av vikt att tillsammans med elever i helklass genomföra 

olika representationer av subtraktion för att få alla elever involverade i en undervisning, 

oavsett elevernas kunskapsnivå och erfarenheter. Vidare visar Cengiz, Kline och Grants 

(2011, s. 370-371) i resultatet av deras studie att eleverna ökade sin matematiska förståelse i 

subtraktion genom helgruppssamtal. Det här har de kommit fram till via en kvalitativ 

observationsstudie av sex aktiva lärare tillsammans med elever i åldern sex till tio år i USA, 

där syftet var att se vilken effekt och påverkan helgruppssamtal hade på elevernas 

matematiska förståelse (ibid, s. 356-359).  

 

Jao (2013, s. 6) har i sin kvalitativa fältstudie observerat effekten av att en lärare introducerat 

olika tillvägagångssätt att lösa subtraktionsuppgifter på för eleverna. Vid introduktion av olika 

representationer, fick eleverna ett flyt i att använda olika strategier och metoder i olika 

sammanhang. Vidare bidrog det här till att eleverna vågade uttrycka sig på olika sätt vid 

uppgifterna i subtraktion, vilket hjälpte dem att utveckla en bredare förståelse för innebörden 

subtraktion (Jao, 2013, s. 10). I likhet med detta resultat framhäver även Flores (2009, s. 151), 

att eleverna som fick en strategi introducerad, utvecklade en förståelse för subtraktion och 

kunde på ett enkelt sätt lösa subtraktionsuppgifterna. 

 

Ytterligare en studie som lyfter fram det positiva med att lärare på ett tydligt sätt introducerar 

ett material för elever är Murata, Bofferding, Pothen, Taylor och Wischnia (2012, s. 638-639). 

I den kvalitativa intervjustudien medverkade tre lärare med elever i åldern sju till elva år från 

en skola i USA och fokus i studien var att se vad dessa lärare hade för tankar kring hur 

undervisning i subtraktion bedrivs. Ett resultat som framkommit genom intervjuer, är att 

eleverna efter introduktion om hur en tallinje kan användas, använde sig av tallinjen på olika 

sätt vid olika subtraktionsuppgifter. Eleverna fick tack vare introduktionen av tallinjen syn på 

mer än ett sätt att använda tallinjen på. Läraren fick en tydligare bild av hur eleverna tänkte 

när de beräknade subtraktionsuppgifter (ibid, s. 620-621).  

 

Ett resultat som visar på en ökad förståelse hos elever i subtraktion, är ett resultat av Jaos 

(2013, s. 10) kvalitativa fältstudie. Resultatet av studien visar på att eleverna fick en ökad 

förståelse när de fick möjlighet att uttrycka hur de tänkte vid beräkning av 

subtraktionsuppgifter (ibid). Detta fick Jao (2013, s. 6) syn på via observation av en lärares 

undervisning, där eleverna satt i par och resonerade och diskuterade kring 

subtraktionsuppgifter. Tanken med denna övning var att eleverna skulle få syn på olika sätt att 

lösa subtraktionsuppgifter på och lära sig resonera kring varför de valde att använda en viss 
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strategi istället för en annan. Att elever utvecklar förståelse och sitt resonemang inom 

subtraktion, är i linje med Scis (2011, s. 39) resultat. I studien observerades eleverna när de 

satt i par, där en av eleverna fick lösa en uppgift och resonera varför en uppgift skulle lösas på 

ett visst sätt. Den andre eleven i paret, fick en roll som innebar att måla ner det som den andra 

eleven säger i form av representationer, samt ställa frågor om valda metoder och strategier. 

Resultat av studien framgick när för- och eftertest jämfördes med varandra. Resultatet visar 

att elevernas resultat ökade när det kom till subtraktion via detta upplägg (Sci, 2013, s. 36).  

  

Sammanfattning 

När eleverna fick möta olika representationer i form av dramatisering, konkret material, rita 

upp subtraktionsuppgifter och se subtraktionssymboler i sin helhet, blev de modigare till att 

testa nya metoder och strategier längre fram och eleverna fick en större matematisk 

utveckling. När elever fick möjlighet att resonera och uttrycka sina tankar, måla och ställa 

frågor tillsammans i par, ökade deras resultat i subtraktion. Att förklara hur olika metoder och 

strategier används, gav eleverna en djupare förståelse för hur de skulle beräkna och använda 

dem. Eleverna utvecklade då en förståelse för subtraktion. Ett sätt att undervisa på som ökade 

elevernas förståelse kring subtraktion, var när lärare lät eleverna diskutera kring subtraktion i 

helgruppssamtal eller i par. Genom det här fick eleverna ta del av sina kamraters erfarenheter 

och kunskaper för att hitta nya sätt att ta sig an subtraktionsuppgifter. Eleverna i en av 

studierna fick en fördjupad förståelse för innebörden av subtraktion när de fick en varierad 

undervisning.  

 

   5. Diskussion 

I diskussionen diskuteras resultaten av den insamlade empirin som syftar till att svara på 

denna studies syfte och frågeställningar och diskuteras i relation till bakgrunden. De 

frågeställningar som har besvarats i litteraturstudien med hjälp av den insamlade empirin är, 

hur gör lärare enligt forskning subtraktion tydligt och lättförståeligt för elever och vilka 

metoder respektive strategier visar forskning på som effektiva för elevers lärande om 

subtraktion.  

 

5.1 Resultatdiskussion  

Resultatet av litteraturstudien visar på att det finns olika sätt att beräkna subtraktion och olika 

former av undervisning som gynnar elevers förståelse för subtraktion. Elevers förståelse för 

subtraktion gynnas av användning av ett konkret material (Beishuizen, 1993, s. 306-308; 

Flores, 2009, s. 147; Murdiyani m.fl., 2013, s. 99-110). Det här är även framskrivet i 

bakgrunden av litteraturstudien, där Kilborn och Karlsson (2015, s. 74) betonar att ett konkret 

material är ett lämpligt vid introduktion av matematiska algoritmer. Många artiklar har visat 

att elever som fått lära sig använda ett konkret material, har fått en större förståelse för vad 

subtraktion innebär. Det konkreta materialet tiotalskuber, tallinje, 100-rutor och pärlsträng 

gav eleverna en stöttning i deras beräkningar av subtraktionsuppgifter, eftersom eleverna då 
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såg något konkret framför sig. Det här leder vidare till en lättare övergång från det konkreta 

till det abstrakta tänkandet.  

 

Att många artiklar har fått samma resultat gällande konkret material, tyder enligt oss på att 

konkret material har en positiv effekt på elever vid beräkning av subtraktion. Det vi ställer oss 

frågande till är att några av de artiklar som lyfter fram resultat som berör det konkreta 

materialet, trots att det inte var fokus från början, ändå fokuserar på just det konkreta 

materialet. Syftet har i dessa källor inte varit att få syn på vilken effekt det konkreta materialet 

hade, vilket vidare kan medföra att resultaten i studierna gällande just det konkreta material 

inte har samma tyngd som de studier vars syfte fokuserade på det konkreta materialet. 

Däremot visar även dessa studier på att användning av konkret material, hade en positiv effekt 

även ifall syftet med studierna var att få syn på något annat.  

 

Utifrån källornas resultat tar vi med oss lärdomen om hur viktigt det är att vi som blivande 

lärare ger elever genomgångar kring hur ett konkret material ska användas, för att det ska bli 

gynnsamt för dem. Att ett konkret material är effektivt för elever vid beräkning av 

subtraktion, var ingenting som var tydligt framskrivet i den litteratur som ligger till grund för 

bakgrunden i litteraturstudien. Dessa resultat blev för oss därför en aning oväntade utifrån 

bakgrundens källor, men inte oväntat utifrån de erfarenheter vi själva har från vår 

verksamhetsförlagda utbildning. Vi har där fått möta och sett effekten av det konkreta 

materialet.  

 

Att beräkna subtraktionsuppgifter med hjälp av fingerräkning är en metod som gynnar elever 

vid subtraktionsberäkning (Fuson, 1986, s. 180; Fuson & Willis, 1988, s. 414; Svensson & 

Sjöberg, 1982, s. 93-98). Studier har även visat att elever som redan har en strategi som 

innebär att räkna ner vid subtraktionsuppgifter och som sedan lär sig att räkna upp, får en 

fördjupad förståelse för nedåträkning vid subtraktionsuppgifter efter inlärning av 

uppåträkning (Fuson & Willis, 1988, s. 417). Kilborn (1989, s. 45) framhäver att det finns en 

risk att elever i skolan har fastnat vid ett och samma sätt för att beräkna subtraktion och att de 

sätt som de har fastnat för, inte lämpar sig vid alla subtraktionsuppgifter. Han nämner 

uppåträkning och nedåträkning som två subtraktionsstrategier elever kan fastna vid. Resultatet 

av Fuson och Willis (1988, s. 147) studie visar på att det gynnar elever att lära sig båda dessa 

strategier med hjälp av fingerräkningsmetoden.  

 

Utifrån dessa resultat drar vi slutsatsen att användandet av beräkning med stöttning av 

fingrarna är bra, inte bara vid beräkning av låga subtraktionsuppgifter utan även vid höga och 

svårare uppgifter. Det här är någonting som vi inte tidigare hade någon uppfattning kring. Vår 

uppfattning av fingerräkning sedan tidigare var att det är någonting som den svenska skolan 

vill komma ifrån. Däremot är studierna av Fuson (1986) och Fuson och Willis (1988) utförda 

för ca 30 år sedan och vi ställer oss frågande till varför det inte har utförts någon liknande på 

senare tid, men känner att dessa studier är relevanta även nu, då de har studerat hur elever kan 

beräkna subtraktion. Studierna är enligt oss även relevanta eftersom fingrar är någonting som 

vi alltid bär med oss och som finns till hands som ett hjälpmedel vid matematiska 

beräkningar. Det har även blivit mer tydligt utifrån källorna i litteraturstudien hur viktigt det 
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är att lära elever mer en ett sätt att beräkna subtraktionsuppgifter på. Fuson och Willis (1988) 

och Fusons (1986) studie visar på liknande resultat och är i linje med varandra. De två 

studierna hade liknande syfte, vilket var att se ifall beräkning av subtraktionsuppgifter med 

hjälp av fingrarna skulle gynna elevernas kunskaper för subtraktion eller inte. Båda studierna 

visade på liknande resultat.  

 

Att lärare besitter kunskap om hur bra en undervisning ska genomföras för att eleverna ska 

utveckla sin matematiska förmåga, är viktigt för elevernas utveckling (Bentley och Bentley, 

2011, s. 29; Grevholm, 2014, s. 47). Både Jao (2013, s. 10) och Cengiz m.fl. (2011, s. 370-

371) har fått fram att undervisning där elever aktiveras genom olika typer av samtal, utvecklar 

en förståelse och insikt i att det går att lösa subtraktionsuppgifter på mer än ett sätt. Däremot 

kan resultatet av Jaos (2013, s. 10) kvalitativa observationsstudie ifrågasättas, eftersom det i 

studien inte genomförts några test, varken för- eller eftertest. Det blir tydligare för läsaren att 

själv se ett konkret resultat ifall det är utskrivet i en tabell. I Jaos (2013, s. 10) studie där det 

har genomförts observationer, går det endast att förlita sig på vad observatören har skrivit 

fram som ett resultat. Jaos (2013) resultatet har framkommit via observationer under två år, 

men inte via specifika undersökningar som visar på en tydlig konkret förbättring.  

 

Även Skolverket (2017b, s. 57) poängterar att elever ska få förutsättningar att lära sig lösa 

uppgifter på mer än ett sätt, samt vilket sätt som lämpar sig bäst för en specifik uppgift. Vi 

kan konstatera att användning av samtal kring subtraktion, utvecklar elevers kunskap och 

förmåga att resonera varför de använder sig av en viss metod eller strategi. Låter lärare elever 

tala med varandra och dela med sig av sina kunskaper kring hur de löser en uppgift, gynnar 

det deras utveckling. Det här är någonting som vi finner intressant och lärorikt eftersom 

samtal mellan elever inom just matematik och subtraktion inte är något som vi tidigare tagit 

del av, varken via litteratur eller under vår verksamhetsförlagda utbildning.  

 

   6. Slutsats och implikation 

Elever kan använda sig av olika strategier och metoder för att lösa subtraktionsuppgifter och 

för att få en förståelse för innebörden av subtraktion. Att räkna upp med hjälp av fingrar vid 

subtraktionsuppgifter är ett bra och effektiv sätt för elever vid subtraktionsberäkning. När 

eleverna fick lära sig detta, ökade deras förståelse för strategin som innebär att räkna ner i 

subtraktion. Att eleverna lärde sig att se sambandet mellan addition och subtraktion var en 

fördel vid subtraktionsberäkningar. Resultat visar även på att det finns andra metoder och 

strategier som är effektiva vid subtraktionsberäkning och dessa tillsammans med användning 

av konkret material. N10 är framförallt en strategi som med stöd av det konkreta materialet 

100-rutor och kuber var en strategi som fungerade bra för eleverna vid beräkning av 

subtraktion. Att dessa strategier och metoder visat sig ha en positiv effekt på elever, visar 

enligt oss att det tydligt finns flertalet strategier och metoder inom subtraktion och att lärare 

inte bara ska lära ett sätt att beräkna subtraktion på. 
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Användning av konkret material har utifrån resultat visat sig vara effektivt och användbart vid 

subtraktionsundervisning. En pärlsträng fungerade som en övergång till att förstå tallinjen, 

som i sin tur underlättade vid beräkningen av subtraktionsuppgifter. Det är viktigt att elever 

får en undervisning kring hur ett konkret material fungerar och används för att materialet ska 

vara användbart och gynna elever. Utan förståelse för det konkreta materialet, gav det inte 

eleverna någon stöttning eller mening vid subtraktionsberäkning. Ett konkret material 

underlättade även för eleverna i att förstå det abstrakta. Eleverna som fick möta subtraktion i 

olika former och representationer, vågade testa och använda olika sätt att lösa 

subtraktionsuppgifter på och utvecklas ytterligare inom ramen för matematik. Att forma en 

undervisning där elever fick delta i helgruppssamtal var även det någonting som gynnade 

eleverna i subtraktion. Via användning av konkret material, en variation av undervisning, 

användande av olika representationer och att arbeta tillsammans gör subtraktion tydligt och 

lättförståeligt för elever.  

 

Utifrån artiklarna i den här studien, har vi uppmärksammat några kunskapsluckor. En 

kunskapslucka vi upptäckt i denna litteraturstudie, är att det inte framgår hur lärare ska lära 

eleverna att använda konkret material. Däremot framgår det att konkret materialet är effektivt 

att använda vid subtraktionsberäkningar och att det är viktigt att lärare introducerar det för 

sina elever. Utifrån litteraturstudiens resultat, har det blivit tydligt att lärare behöver kunskap 

kring vilka strategier och metoder som fungerar och kan användas vid beräkning av 

subtraktion och att de inte bara fastnar vid att lära ut ett sätt som eleverna kan använda vid 

subtraktionsberäkning. Verksamma lärare behöver kunskap kring hur ett konkret material ska 

introduceras för att materialet ska vara till hjälp och stöttning för elever.  

 

Utifrån litteraturstudien visade det sig i artiklarna som bearbetades, att ingen hade använt sig 

av digitala verktyg i undervisning och beräkning av subtraktion. Det här kan bero på att vi i 

denna studie inte har haft varken syfte eller frågeställningar som fokuserat på de digitala 

verktygen, eller att digitala verktyg har blivit mer aktuellt på senare tid. Vi anser att framtida 

forskning skulle kunna vara att undersöka hur digitala verktyg påverkar elevers förståelse och 

kunskaper kring subtraktion. Det ligger ett stort intresse i att undersöka detta, då det enligt oss 

är något som är väldigt aktuellt och användandet av de digitala verktygen har ökat under de 

senaste åren.    
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Bilaga A – Sökordstabell 

Databas Sökord/Söksträng Avgränsningar Träffar Utvalda 

ERIC subtraction 

  

”Peer-reviewed”  828 - 

ERIC subtraction AND ”elementary school” 

 

”Peer-reviewed” 408 - 

ERIC subtraction AND (“Primary school” OR ”elementary school”) AND ”teaching methods” 

 

”Peer-reviewed” 140 7 

ERIC subtraction AND solving 

 

”Peer-reviewed” 232 - 

ERIC subtraction AND solving AND strategies 

 

”Peer-reviewed” 76 2 

ERIC 

 

subtraction AND mathematics ”Peer-reviewed” 724 - 

ERIC 

 

subtractions AND difficulties ”Peer-reviewed” 91 - 

ERIC 

 

”teaching subtraction” ”Peer-reviewed” 370 - 

SWEPUB subtraction AND (“primary school” OR ”elementary school”) AND ”teaching methods” 

 

”Refereegranskat” 0 - 

SWEPUB subtraction AND (“primary school” OR ”elementary school”) AND ”teaching methods” 

 

”Övrigt 

vetenskapligt” 

0 - 

SWEPUB subtraction AND strategies 

 

”Refereegranskat” 7 - 

SWEPUB subtraction AND strategies 

 

”Övrigt 

vetenskapligt” 

6 - 

SWEPUB subtraction AND solving AND strategies 

 

”Refereegranskat” 0 - 

SWEPUB subtraction AND solving AND strategies 

 

”Övrigt 

vetenskapligt” 

2 - 
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Bilaga B - Artikelöversikt

Författare (År) 

SYFTE 

    

Å
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D
E

R
 

 IN
T

E
R

V
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O
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S
E
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A
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A

L
 L

Ä
R

A
R

E
 

 
beishuizen, M 

(1993) 

Se vilka skillnader som finns mellan N10 och 1010-

strategin. x     125   7-8 år  
Beishuizen, M, 

Van Putten, C & 

Van Mulken, F 

(1997) 

Få syn på om elever kunde gå från N10 till 1010-

strategien och även från 1010 till N10.     x 249   8-9 år  
Cengiz, N., Kline, 

K & Grants, T.J. 

(2011) 

Få syn på hur gruppsamtal gynnar elevers matematiska 

tänkande och förståelse kring både subtraktion och 

addition. x x     6 

6-10 

år  

Flores, C. (2009) 

Undersöker effekterna av att använda konkreta 

representationer för att eleverna ska förstå det abstrakta.    x   6   8-9 år  
Fuson, K.C. 

(1986). 

Få syn på hur elever kunde lära sig att räkna upp istället 

för ner på subtraktionsuppgifter. x   x 103 5 6-7 år  
Fuson, K.C. & 

Willis, G.B. 

(1988) 

Att få syn på ifall metoden som innebär att ”räkna upp” 

kunde gynna eleverna att lära sig flersiffriga 

subtraktionsalgoritmer. x   x     6-8 år  

Jao, L. (2013). 

Få syn på hur en lärare kan göra att elever går från det 

konkreta till det abstrakta inom subtraktion på ett tydligt 

sätt för eleverna med hjälp av konkret material.   x     1 7-9 år  
Murata, A., 

Bofferding, L., 

Pothen, E.B., 

Taylor, W. M &  

Wischnia, S. 

(2012) 

Att få en förståelse för vad lärare tänker om att använda 

konkret material för att skapa ett lärande hos elever i 

subtraktion. x       3 

7-11 

år  
Murdiyani, N.M., 

Zulkardi, Putri, R. 

I. I., Van Erde, D 

& Van Galen, F. 

(2013)  

Att utveckla ett arbetssätt för subtraktion genom att 

utforma aktiviteter som kunde underlätta för eleverna vid 

tvåsiffriga subtraktionsuppgifter.     x 37   6-7 år  
Nunez, T., Bryant, 

P., Hallet, D., Bell, 

D & Evans, D. 

(2009) 

Syftet var att se hur elever lär sig en ny strategi genom 

olika undervisningsmetoder.     x 60   7-8 år  
Oltenau, C & 

Oltenau, L. (2011) 

Att identifiera kritiska aspekter i elevernas lärande av 

subtraktion. x   x 262   

7-11 

år  

Sci, E. (2011) 
Syftet var att testa hur ett nytt framställt arbetssätt gynnar 

elevernas subtraktionsförmåga. x x x 53 3 7-8 år  

Skoumpourdi, C. 

(2010) 

Syftet med studien var att se hur multimodala verktyg och 

olika representationer är till hjälp för elever i att förstå 

matematik. x     20   5 år  
Svensson, O & 

Sjöberg, K. (1982) 

Syftet var att se vilka strategier eleverna använde för att 

lösa enkla subtraktionsuppgifter i ”elementary school”. x x x 12   6-9 år  
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