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Abstrakt  

Studien undersöker om sambandet mellan subtraktion och addition har betydelse för 

lågstadieelevers inlärning av subtraktion, samt vilka aspekter som påverkar 

förståelsen av sambandet. För att besvara studiens syfte och frågeställningar används 

en systematisk litteraturstudie. Resultatet visar att förståelsen av sambandet mellan 

subtraktion och addition har betydelse för elevers inlärning av subtraktion, då det 

utvecklar elevers förmåga att beräkna subtraktionsuppgifter effektivt. Resultatet visar 

även att elevers förståelse för sambandet påverkas av undervisning, elevers ålder och 

individuella skillnader gällande elevers taluppfattning, arbetsminne och matematiska 

förmågor. Av studiens resultat dras slutsatsen att elever är beroende av att lära sig 

både direkt subtraktion och indirekt addition för att utveckla en djupare förståelse av 

subtraktion. Att elever lär sig indirekt addition är av betydelse då strategin kan bidra 

till att de uppfattar subtraktion som mindre svårt eftersom de kan räkna framåt istället 

för bakåt.  

 

Nyckelord  

Invers, subtraktion, addition, matematikinlärning, årskurs 1-3  

 

Engelsk titel 

 
Subtraction becomes addition? A systematic literature study with focus on 

investigating whether the connection between subtraction and addition is important 

for pupils' subtraction learning. 
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1. Inledning  

Människor möter ständigt matematik i det vardagliga livet (Skolverket, 2018) och 

grundläggande kunskaper inom matematikämnet är en förutsättning för att kunna 

orientera sig i samhället (Häggblom, 2013). I det centrala innehållet i kursplanen för 

matematik (Skolverket, 2018) beskrivs det att undervisningen ska omfatta ”de fyra 

räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer” (2018:55). 

Det uttrycks tillika i kunskapskraven i matematik för årskurs 3 att eleven ska kunna 

beskriva hur matematiska begrepp relaterar till varandra. Eleven ska även känna 

förtrogenhet med huvudräkning inom heltalsområdet 0–20 samt kunna välja skriftliga 

metoder vid beräkningar i heltalsområdet 0–200 (Skolverket, 2018).  

 

I de lägre årskurserna är aritmetik, det vill säga beräkningar med de fyra räknesätten, 

en stor del av matematiken. Subtraktion är ett av de fyra räknesätten som ingår i 

aritmetiken och som elever ska tillägna sig kunskaper om (Löwing, 2017). Elever 

upplever ofta subtraktion som svårare än addition, vilket kan bero på att 

subtraktionsberäkningar kan utföras på olika sätt (Fuson, 1984). Subtraktion kan 

förklaras som att ta bort, att jämföra skillnad och som invers till addition (Larsson, 

2011). Subtraktionens olika definitioner skulle därmed kunna ses som en orsak till att 

subtraktion ofta anses som svårt. Larsson (2011:46) uttrycker att ”subtraktion och 

addition är oskiljaktiga” och förespråkar därför att undervisningen ska kombinera 

dessa räknesätt. Selter, Prediger, Nührenbörger och Hußmann (2011) belyser att 

sambandet mellan subtraktion och addition sällan används i undervisningen, men att 

sambandet kan vara en effektiv strategi vid subtraktionsberäkningar. Av egen 

erfarenhet upplever vi att elever i årskurs 1–3 uppfattar subtraktion som svårt och att 

undervisningen tenderar att behandla räknesätten var för sig. Elever tenderar att räkna 

bakåt eller att ta varje talsort för sig, vilket ofta leder till att de tappar bort sig. Under 

verksamhetsförlagd utbildning uppmärksammades ett fall där en elev framförde att 

det gick att räkna addition vid en subtraktionsuppgift, läraren avfärdade strategin med 

att vi räknar minus. Vi uppfattar att skolan framförallt undervisar subtraktion som att 

ta bort, men vi undrar vad hade hänt om subtraktion beräknades med hjälp av 

addition.  
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Studien har därmed som avsikt att analysera och sammanställa tidigare forskning om 

huruvida kunskaper om sambandet mellan subtraktion och addition har betydelse för 

elevers subtraktionsinlärning, samt om sambandet bör vara en del i 

matematikundervisningen. Studien kan därmed bidra till att uppmärksamma 

matematiklärare om deras undervisning i subtraktion ger elever möjlighet att förstå 

subtraktion ur ett vidare perspektiv och inte enbart som att ta bort.  

 

2. Syfte 

Studiens syfte är att, genom en systematisk litteraturstudie, uppmärksamma om och i 

så fall hur sambandet mellan subtraktion och addition har betydelse för elevers 

subtraktionsinlärning. Studien syftar även till att identifiera vilka aspekter som har 

betydelse för elevers förståelse av sambandet mellan subtraktion och addition.  

 

2.1 Frågeställningar 

• På vilket sätt har sambandet mellan subtraktion och addition, enligt tidigare 

forskning, betydelse för elevers subtraktionsinlärning? 

• Vilka aspekter har, enligt tidigare forskning, betydelse för elevers förståelse av 

sambandet mellan subtraktion och addition och hur har dessa aspekter 

betydelse för förståelsen?  

 

3. Litteraturbakgrund    

Följande avsnitt kommer inledningsvis presentera de centrala begrepp som studien 

innefattar. Därefter förklaras det inversa sambandet mellan subtraktion och addition. 

  

3.1 Taluppfattning 

Utveckling av matematiska kunskaper grundar sig i en god taluppfattning (Löwing, 

2017). Taluppfattning kommer därför förklaras närmare eftersom det ligger till grund 

för att förstå aritmetik. McIntosh, Reys och Reys (1992) beskriver taluppfattning som 

kunskaper om hur tal är uppbyggda och hur de relaterar till varandra. En god 
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taluppfattning innebär även att kunna använda kunskaperna på ett flexibelt sätt för att 

välja lämpliga metoder eller för att utföra matematiska beräkningar (McIntosh et al., 

1992). En god taluppfattning kan därmed vara väsentlig för förmågan att använda 

olika strategier, eftersom valet av strategier grundar sig i hur uppgiften tolkas.  

Linsen, Verschaffel, Reynvoet & De Smedt (2015) betonar att taluppfattning har 

inverkan på elevers förmåga att beräkna subtraktionsuppgifter skriftligt och mentalt, 

då god taluppfattning kan kopplas samman med effektiv beräkning. Sambandet 

mellan taluppfattning och subtraktionsberäkningar är särskilt framträdande vid mental 

beräkning, det vill säga huvudräkning.   

 

Barns taluppfattning börjar utvecklas vid tidig ålder genom förmågan att uppfatta 

likheter och skillnader mellan små mängder utan att behöva räkna dem, så kallat 

subitisering. Exempelvis förmågan att uppfatta att det finns fler föremål i en hög än i 

en annan (McIntosh, 2008). Taluppfattning förutsätter enligt Löwing (2017) även 

förståelse för abstraktionsprincipen, en-till-en-principen, principen om godtycklig 

ordning, antalsprincipen och principen för talens stabila ordning. Principerna utgör 

grunden för barns taluppfattning och innebär i stora drag att förstå tals och antals 

egenskaper.   

 

Barns utveckling av taluppfattning sker inte automatiskt, utan kräver planerade 

aktiviteter som stödjer utvecklingen under hela skoltiden (Löwing, 2017; Häggblom, 

2017). Det kan exempelvis ske genom att träna på att dela upp tal och uppmärksamma 

hur de förhåller sig till varandra. Van Den Heuvel-Panhuizen & Treffers (2009) 

belyser att det krävs en förståelse för talens värde och relation till varandra för att 

kunna utföra matematiska beräkningar inom aritmetik.  

 

3.2 Aritmetik 

Aritmetik är den del inom matematiken som innefattar räkning med de fyra 

räknesätten, addition, subtraktion, division och multiplikation (Kiselman & Mouwitz, 

2008). Vidare förklaras aritmetiken som kunskaper om räknesätten och deras 

räknelagar (Löwing, 2017). Räknelagar står för de regler som operationer inom 

aritmetik och algebra måste förhålla sig till, exempelvis i vilken ordning en beräkning 

ska ske (Kiselman & Mouwitz, 2008).  
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3.2.1 Subtraktion  

Subtraktion förklaras enligt Kiselman och Mouwitz (2008:27) som en ”operation i 

aritmetiken som innebär att ett tal eller uttryck dras ifrån ett annat tal eller uttryck”. 

Att dra ifrån ett tal eller uttryck från ett annat resulterar i en differens, det vill säga att 

skillnaden mellan två tal eller uttryck beräknas (Kiselman & Mouwitz, 2008). 

Subtraktion kan även förklaras på andra sätt, men den mest förekommande 

definitionen av subtraktion är att ta bort något (Selter et al., 2011). 

Förklaringsmodellen ta bort innebär att något tas bort från en befintlig mängd, vilket 

även benämns som direkt subtraktion (Van Den Heuvel-Panhuizen & Treffers, 2009). 

I subtraktion finns det dynamiska och statiska situationer, där de dynamiska 

kännetecknas av att ta bort. Statiska situationer förklaras istället som en jämförelse 

(Larsson, 2011), vilket innebär att skillnaden mellan två mängder beräknas (Usiskin, 

2008). Exempelvis hur många fler äpplen har a än b. Ytterligare en definition av 

subtraktion är att komplettera, vilket Löwing (2017) beskriver som att utgå från talet 

som ska subtraheras och sedan räkna upp till ursprungstalet. Exempelvis 95-87 

beräknas genom att beräkna, vad ska adderas på 87 för att det ska vara lika mycket 

som 95? 

 

Subtraktion upplevs som ett svårt område inom matematik för elever i de lägre 

årskurserna (Chinn, 2012; Fuson, 1984). En vanlig föreställning hos elever är att 

subtraktion enbart innebär att ta bort eller minska (Selter et al., 2011). Att subtraktion 

enbart är att ta bort begränsar elevers förståelse för innebörden av subtraktion 

eftersom subtraktion kan beräknas på flera olika sätt (Van Den Heuvel-Panhuizen & 

Treffers, 2009). Definitionen ta bort leder ofta till att elever räknar bakåt. Detta kan 

leda till problem även vid enklare beräkningar eftersom bakåträkning är krävande för 

arbetsminnet (Karlsson & Kilborn, 2015), det vill säga att kunna hålla aktuell 

information i minnet under kort tid (Klingberg, 2007). Att räkna bakåt anses svårare 

än att räkna framåt, vilket kan vara en orsak till att elever ofta upplever subtraktion 

som svårare än addition (Häggblom, 2013).  

 

3.2.2 Addition 

Addition innebär en operation där två eller flera tal eller uttryck läggs ihop, vilket 

resulterar i en summa (Kiselman & Mouwitz, 2008). Addition kännetecknas av att 
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lägga till, vilket innebär att en mängd läggs till på en annan (Usiskin, 2008). Inom 

addition finns det dynamiska och statiska situationer (Larsson, 2011). Dynamiska 

situationer kännetecknas av ökning, exempelvis Kalle har 3 äpplen och får 2 till, hur 

många äpplen har Kalle då? Statiska situationerna handlar istället om del-

helhetsprincipen, vilket innebär att två mängder adderas. Exempelvis Kalle har 3 

päron och Fia har 5 äpplen, hur många frukter har de tillsammans? (Larsson, 2011). 

Additionsberäkningar förhåller sig framförallt till de två räknelagarna kommutativa- 

och associativa lagen. Räknelagarna fastställer att två eller flera tal kan adderas i 

valfri ordning utan att påverka utfallet (Löwing, 2017).   

 

3.3 Invers i matematik   

Subtraktion och addition förhåller sig till varandra genom att de är varandras motsats, 

det vill säga att de är invers till varandra. Det råder även en invers mellan räknesätten 

division och multiplikation (McIntosh, 2008). För att förstå hur räknesätten förhåller 

sig till varandra är det av betydelse att förstå räknesätten var för sig (McIntosh et al., 

1992). Detta skulle därmed kunna ses som en nyckelaspekt för att förstå sambandet 

mellan subtraktion och addition, eftersom förståelse av räknesättens innebörd krävs 

för att kunna förstå att de är motsatsen till varandra. Löwing (2017) belyser att det 

råder en invers vid varje räkneoperation, det vill säga att det finns ett motsatt sätt att 

räkna på. Exempelvis är räkneoperationen 10-3=7 inversen till 7+3=10. Det inversa 

sambandet mellan subtraktion och addition benämns även med definitionerna 

subtrahera genom att räkna upp (subtract by counting up) (Fuson, 1986), subtraktion 

genom addition (subtraction by addition) (Campbell, 2008) och indirekt addition 

(indirect addition) (Van Den Heuvel-Panhuizen & Treffers, 2009). Gemensamt för 

definitionerna är att beräkningen sker genom att utgå från det mindre talet och räkna 

upp till det större (Campbell, 2008; Fuson, 1986; Van Den Heuvel-Panhuizen & 

Treffers, 2009).   

 

Flera forskare har genomfört studier om sambandet mellan subtraktion och addition. 

Exempelvis genomförde Selter et al. (2011) en undersökning i hur två elever, mellan 

sju och åtta år gamla, löste uppgiften 83-79. I undersökningen och i den tillhörande 

intervjun framkom det att den ena eleven beräknade uppgiften genom indirekt 

addition. Eleven förklarade i intervjun att han räknade från det minsta talet till det 
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största och därigenom löste uppgiften. Eleven valde att inte visa strategin i den 

skriftliga lösningen eftersom han ansåg att han var tvungen att räkna subtraktion i en 

subtraktionsuppgift. Forskarna belyser att det inversa sambandet mellan addition och 

subtraktion sällan uppmärksammas i skolorna men att strategin ta bort är för snäv och 

att sambandet behöver uppmärksammas.  

 

En annan studie som uppmärksammade sambandet mellan subtraktion och addition 

genomfördes av Fuson (1986) där 50 elever, sex till sju år gamla, från fem klasser på 

två olika skolor i Chicago deltog i en intervjustudie. Studien syftade till att undersöka 

om elever kunde lära sig att subtrahera genom att räkna upp. Inför studien 

undervisades eleverna i strategin subtrahera genom att räkna upp med stöd av 

fingrarna. Eleverna fick genomföra ett skriftligt test med tillhörande intervju. 

Resultatet visade att de flesta elever kunde lära sig att subtrahera med hjälp av 

strategin. Elever med låg matematisk nivå visade på snabbare förbättring än elever 

med hög matematisk nivå, vilket motiveras med att elever med hög matematisk nivå 

var mer förtrogna med andra strategier. Ett ytterligare test genomfördes en månad 

senare vilket påvisade att resultatet höll i sig.   

 

Ytterligare en studie genomfördes av Gilmore och Spelke (2008) där 20 barn i åldern 

fem till sex år från Boston deltog. Studien syftade till att undersöka om barns 

antalsuppfattning stöttar dem i förståelsen av det inversa sambandet när det gäller 

ungefärliga och exakta tal. Undersökningen genomfördes genom att barnen fick titta 

på en datorskärm där ett antal prickar visades, förloppet som skedde var att fler 

prickar tillsattes och togs bort. Slutligen skulle barnet avgöra om det var fler eller 

färre prickar kvar. Barnet skulle i dessa fall förstå att prickarna tog ut varandra och på 

så sätt se det inversa sambandet. Undersökningen genomfördes även symboliskt, det 

vill säga med siffror, med samma procedur. Skillnaden var att barnen skulle svara på 

om det var exakt lika många kvar. Resultatet visade att barn hade förståelse för det 

inversa sambandet när det gällde ungefärliga tal, det vill säga att de kunde visa på 

förståelse vid uppgifter som inte innehöll siffror. Gällande symboliska uppgifter 

visade resultatet på att det inversa sambandet inte stöttade barnen i förståelsen. 

Slutsatsen är att barn har förståelse för inversen innan de börjar skolan, då de kan 

förstå att subtraktion och addition tar ut varandra i uppgifter som inte innehåller 

siffror. 
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3.4 Sammanfattning  

I detta avsnitt har taluppfattning, aritmetik, subtraktion, addition och invers i 

matematik förklarats med syftet att synliggöra aspekter som kan ha betydelse för 

förståelsen av sambandet mellan subtraktion och addition. Litteraturbakgrunden har 

resulterat i antagandet att räknesätten är beroende av varandra och för att förstå 

sambandet mellan dem krävs förståelse för vad de har gemensamt och vad som skiljer 

dem åt. För att belysa sambandet synliggörs det i figur 1, där det beskrivs vad som är 

utmärkande i subtraktion respektive addition. Därefter studeras räknesättens 

utmärkande delar tillsammans för att synliggöra det som antas vara centralt för att 

förstå sambandet, vilket förtydligas i modellens mitt.  

Figur 1: Modell av studiens teoretiska utgångspunkt.  

 

Utmärkande för subtraktion enligt litteraturbakgrunden är att räknesättet är invers till 

addition, att det finns flera definitioner, att räkning sker bakåt, att det finns dynamiska 

och statiska situationer, att det är krävande för arbetsminnet, att kommutativa- och 

associativa lagen inte gäller, att det upplevs som svårt och att en god taluppfattning 
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krävs. Utmärkande för addition enligt litteraturbakgrunden är att räknesättet är invers 

till subtraktion, definieras som lägga till, att räkning sker framåt, att det finns 

dynamiska och statiska situationer, att kommutativa- och associativa lagen gäller, att 

det upplevs som lätt och att en god taluppfattning krävs. Granskning av räknesätten 

resulterade i tolkningen att centrala delar för att förstå sambandet mellan subtraktion 

och addition är inversen, förståelse för räknelagarna, förståelse för definitionerna, 

framåt och bakåträkning och taluppfattning. Samtliga centrala delar anses ha 

betydelse för förståelsen av sambandet, men inversen, det vill säga att räknesätten är 

motsatta, har en ledande roll. Denna tolkning av litteraturbakgrunden (figur 1) syftar 

till att synliggöra sambandet mellan subtraktion och addition genom modellens mitt. 

Begreppen kommer fungera som studiens teoretiska utgångspunkt och kommer i 

fortsättningen att benämns som sambandsbegrepp.  

 

4. Teori 

Studien kommer att ha en hermeneutisk ansats och utgå från studiens teoretiska 

utgångspunkt, vilket förklaras i följande avsnitt.  

 

4.1 Teoretisk utgångspunkt för analys 

Studien teoretiska utgångspunkt sammanställdes av tidigare forskning i 

litteraturbakgrunden, vilket synliggörs i figur 1 (se sidan 7). Den teoretiska 

utgångspunkten för studien är de sambandsbegrepp som anses vara centrala för att 

förstå inversen mellan subtraktion och addition. Det övergripande sambandet är att 

räknesätten är inversa till varandra, vilket gör att inversen ligger som grund till de 

resterande sambandsbegreppen, räkna framåt och bakåt, förståelse för definitionerna, 

taluppfattning och förståelse för räknelagarna. Sambandsbegreppen kommer användas 

i en första analys i studien för att inkludera eller exkludera data. Därefter kommer 

sambandsbegreppen användas för att sortera data och för att kategorisera innehållet. 

Sambandsbegreppen (figur 1) har därför förtydligats i modellen nedan (figur 2).  
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Figur 2: Studiens teoretiska utgångspunkt: förtydligad modell av sambandsbegreppen.  

 

4.2 Hermeneutik 

Studiens hermeneutiska ansats är att läsa och analysera texter för att härleda 

slutsatser. Hermeneutik förklaras som tolkning för att förstå och skapa mening. Texter 

tolkas för att synliggöra budskapet och därmed ge texterna en meningsfull innebörd 

(Allwood & Eriksson, 2017). Tolkningen ska fokusera på att vidareföra textens 

budskap utan att det förvrängs. Enligt hermeneutiken kan ett fenomen aldrig tolkas 

färdigt eftersom tolkningen är beroende av forskarens förförståelse för fenomenet 

(Allwood & Eriksson, 2017). En process som kan användas vid tolkning av texter är 

en hermeneutisk cirkel (Gilje & Grimmen, 2007). Den hermeneutiska cirkeln utgår 

från texten som helhet och därefter bryts texten upp i delar för att analysera dem var 

för sig. En noggrann analys av delarna kan resultera i att helhetssynen förändras eller 

justeras. Den nya helhetssynen kan i sin tur leda till att delarna studeras i ett vidare 

perspektiv och därmed kan förståelsen av texten förändras ytterligare (Gilje & 

Grimmen, 2007). En tolkning av den hermeneutiska cirkeln har resulterat i figuren 

nedan. 
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Figur 3: Tolkning av den hermeneutiska cirkeln 

 

Studien kommer att använda den hermeneutiska cirkeln (figur 3) som utgångspunkt 

vid djupläsning av studiens data för att synliggöra den ur olika perspektiv. 

5. Metod  

Följande avsnitt presenterar studiens metod. Inledningsvis presenteras metodval, 

datainsamlingsmetod och analysmetod. Avslutningsvis beskrivs studiens etiska 

överväganden.  

 

5.1 Metodval 

För att besvara studiens syfte och frågeställningar användes en systematisk 

litteraturstudie. Det innebär att datainsamling sker genom att söka efter tidigare 

publicerad forskning i databaser utefter begränsade sökord och kriterier (Denscombe, 

2016). Studien syftar till att systematiskt analysera tidigare publicerad forskning om 

sambandet mellan subtraktion och addition för att bidra till en ökad förståelse av 

sambandet. Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) belyser att en 
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systematisk litteraturstudie analyserar och sammanställer tidigare forskning inom ett 

område för att nå en slutsats. För att en studie ska klassificeras som en systematisk 

litteraturstudie krävs det enligt Eriksson Barajas et al. (2013:27) att följande kriterier 

uppfylls: ”1. Tydligt beskrivna kriterier och metoder för sökning och urval av 

artiklar  2. En uttalad sökstrategi 3. Systematisk kodning av alla inkluderade studier 4. 

Metaanalys ska användas för att väga samman resultat från flera små studier (om det 

är möjligt)”. I studien valdes tydliga urvalskriterier för att begränsa och rikta artiklar 

mot studiens syfte, vilket motsvarar Eriksson Barajas et al. första kriterium. Det andra 

kriteriet uppfylldes genom att studiens sökprocess synliggjordes med hjälp av ett 

sökschema. Det tredje kriteriet motsvarades av att artiklarna kodades efter studiens 

förutbestämda sambandsbegrepp för att sortera innehållet och finna nya kategorier. 

Studiens artiklar vägdes sedan samman för att finna en slutsats, vilket motsvarar det 

fjärde kriteriet.   

 

5.2 Datainsamlingsmetod  

Nedan presenteras de databaser och urvalskriterier samt den sökprocess som användes 

i studien. 

 

5.2.1 Databaser 

Databaser som användes vid de systematiska sökningarna var ERIC (Education 

Resource Information Center) och OneSearch. ERIC är framförallt en engelsk databas 

som främst är inriktad på psykologi och pedagogik (Eriksson Barajas et al., 2013). 

OneSearch är en söktjänst inom universitetsbiblioteket och innehåller bland annat 

böcker, artiklar och avhandlingar (Universitetsbiblioteket, 2018a). Som 

kompletterande websökmotor användes Google Scholar då fulltext saknades på vissa 

artiklar i databaserna Eric och OneSearch. Google Scholar beskrivs av Eriksson 

Barajas et al. (2013) som en sökmotor som bland annat publicerar fulltextdokument 

från vetenskapliga tidskrifter. Sökmotorn ger ofta enbart tillgång till abstrakt, men 

genom Linnéuniversitetet erbjöds ökad access till fulltextdokument. 
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5.2.2 Urvalskriterier 

För att besvara studiens syfte och frågeställningar utformades urvalskriterier. Ett 

första kriterium var att artiklarna skulle vara peer-reviewed, då Eriksson Barajas et al. 

(2013) uttrycker att det är av stor betydelse att texterna är av god kvalitet för att en 

systematisk litteraturstudie ska kunna genomföras. Ett ytterligare kriterium var att 

artiklarna skulle behandla subtraktion samt sambandet mellan subtraktion och 

addition. Studien inriktade sig på yngre elevers förståelse av sambandet och artiklarna 

begränsades därför till att de helt eller delvis behandlade åldrarna sex till tio år. Ingen 

bakre tidsgräns sattes på artiklarna eftersom även äldre publicerade forskning ansågs 

relevant för studiens ändamål. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska och 

innehålla en empirisk studie, vilket innebär att en undersökning har genomförts. 

Därmed uteslöts litteraturöversikter. För att begränsa studiens data krävdes det att 

artikelns titel innehöll ett eller flera av begreppen subtraction, addition, inverse och 

strategy eller en synonym till dem. Subtraction, addition och inverse motiverades med 

att begreppen var centrala för att besvara studiens syfte. Strategy motiverades med att 

subtraktion kan lösas med flera strategier där subtraktion genom addition är en av 

dem. För att en artikel skulle inkluderas krävdes det att studiens urvalskriterier 

uppfylldes samt att artikeln fanns tillgänglig i fulltext via Linnéuniversitetets 

behörigheter.  

 

5.2.3 Sökord  

Engelska sökord valdes för att besvara studiens syfte och frågeställningar eftersom 

vetenskaplig forskning i hög grad är publicerad på engelska. Engelska sökord ansågs 

därför ge fler träffar än svenska sökord, vilket motiverade valet. De sökord som 

initialt valdes var subtraction och addition. Den första övergripande sökning i ERIC 

innefattade sökorden subtraction and addition, vilket därefter kompletterades med 

inverse respektive correlation (tabell 1). Sökningarna resulterade i ett fåtal relevanta 

artiklar för studien, vilket ledde till att nya sökord utformades. Sökorden som valdes 

ut baserades på hur inversen beskrivs i tidigare forskning av Campbell, 2008; Fuson, 

1984; Van Den Heuvel-Panhuizen & Treffers, 2009, vilket presenterades i 

litteraturbakgrunden. De valda sökorden blev subtraction by addition (Campbell, 

2008), subtract by counting up (Fuson, 1986) och indirect addition (Van Den Heuvel-

Panhuizen & Treffers, 2009). 
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5.2.4 Sökprocess 

Databassökningen i ERIC (tabell 1) begränsades genom att samtliga sökningar 

kombinerades med kategorin english för att få enbart engelska resultat. Vid sökningar 

med stort antal träffar användes även kategorin elementary school, eftersom studien 

fokuserade på yngre elever. Databassökningen i OneSearch (tabell 1) resulterade i 

stort antal träffar, vilket ledde till att citattecken användes. Citattecken begränsar 

sökningen genom att databasen söker efter hela frasen, det vill säga frassökning 

(Universitetsbiblioteket, 2018b). Vid de sökningar där frassökningen gav ett stort 

antal träffar kompletterades den även med kategorierna engelska, education och 

mathematics för att begränsa urvalet ytterligare.  

 

5.2.5 Urvalsprocess 

Resultatet av databassökningarna sorterades i flera steg, där det första steget var att 

begränsa resultatet genom att läsa titlarna. För att titlarna skulle gå vidare till nästa 

steg behövde de innehålla ett eller flera av orden subtraction, addition, inverse och 

strategy eller en synonym till dem. De titlar som valdes ut fortsatte i nästa steg, vilket 

var att abstrakt lästes. Innehållet i abstrakten bestämde huruvida artikeln var relevant 

för studiens syfte och avgjorde därför om den skulle gå vidare till en översiktlig 

läsning. Bortvalda artiklar motiverades med att de inte uppfyllde studiens 

urvalskriterier eller svarade mot studiens syfte. Läsning av abstrakt resulterade i att 33 

artiklar skrevs ut för översiktlig läsning.  

 

 

 

 



 14 

Tabell 1: Sökschema 

Databas Antal 

träffar 

Begränsningar Antal 

träffar 

efter 

begränsnin

gar 

Lästa 

titlar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa 

artiklar i 

sin helhet  

Använda 

artiklar i 

resultatet 

ERIC        

MAINSUBJECT.EXACT("

Subtraction") AND 

MAINSUBJECT.EXACT("

Addition") 

181128 

573 peer-rewieved 

english 

elementary 

education 

54 54 17 5 1 

(MAINSUBJECT.EXACT(

"Subtraction") AND 

MAINSUBJECT.EXACT("

Addition")) AND 

noft(inverse) 

181128 

7 peer-rewieved 

english 

 

3 3 2 2 2 

(MAINSUBJECT.EXACT(

"Subtraction") AND 

MAINSUBJECT.EXACT("

Addition")) AND 

MAINSUBJECT.EXACT("

Correlation") 

181128 

10 peer-rewieved 

english 

7 7 3 2(*1) 

1 från 

sökning 1. 

0 

subtraction by addition 

181129 

600 peer-rewieved 

english 

elementary 

education 

 

69 69 27 11(*4) 

4 från 

sökning 1. 

 

3 

indirect addition 

181129 

377 

 

peer-rewieved 

english 

elementary 

education 

 

33 33 5 5(*5) 

Samtliga 

från 

sökning 1. 

- 

subtract by counting up 

181129 

2 peer-rewieved 

english 

 

2 2 2 2 1 

   

 

     

OneSearch        

subtraction by addition 

181129 

202 496 " " 

engelska 

peer-rewieved 

matematics, 

education,  

 

9 9 7 3 2 

subtract by counting up 

181129 

12 853 " " 

peer-rewieved 

 

2 2 2 2 (*2) 

Samtliga i 

ERIC.  

-  

indirect addition 

181129 

1 107 

974 

" " 

engelska 

peer-rewieved 

matematics, 

education,  

 

55 55  22 17(*4) 3 i 

ERIC, 1 i 

sökning 1 

ur 

OneSearc

h.  

4 

*varav dubbletter från 

tidigare sökning.  

     Totalt 33 Totalt 13 
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5.3 Analysmetod 

Nedan presenteras den analysmetod som användes för studien. Inledningsvis beskrivs 

val av analysmetod och därefter presenteras analysens olika steg.  

 

5.3.1 Innehållsanalys  

För att besvara studiens syfte och frågeställningar valdes en innehållsanalys för att 

analysera data. En innehållsanalys används vid tolkning av texter och är lämplig för 

att kategorisera och klassificera data för att därigenom finna mönster som förklarar 

och beskriver ett fenomen (Bryman, 2018; Eriksson Barajas et al., 2013). I studien 

innebar det att artiklar tolkades och analyserades i flera steg för att slutligen finna 

gemensamma teman som besvarade studiens syfte och frågeställningar.  

 
5.3.1.1 Analys 1  

Första analysen var att begränsa den data som urvalsprocessen resulterat i, vilket var 

33 artiklar. Artiklarna skrevs ut och lästes överskådligt med fokus på studiens 

urvalskriterier (5.2.2), då urvalskriterierna inte alltid framgick i abstraktet. Artiklar 

som inte uppfyllde urvalskriterierna exkluderades. Ett nästa steg var att läsa artiklarna 

ytterligare med studiens syfte, frågeställningar och teoretiska utgångspunkt i fokus. 

För att en artikel skulle inkluderas krävdes det att den berörde sambandsbegreppet 

invers och ytterligare ett sambandsbegrepp (figur 2). Artikeln skulle även vara 

relevant för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Slutligen resulterade 

läsningen i att 16 artiklar kvarstod för djupare analys. 

 
5.3.1.2 Analys 2 

Andra analysen var att läsa de 16 artiklarna mer genomgående. Läsningen resulterade 

i att två artiklar sorterades bort eftersom den djupare analysen visade att artiklarna 

inte besvarade studiens syfte och frågeställningar. Ytterligare en artikel exkluderades 

då den presenterades i stor utsträckning i litteraturbakgrunden. Slutligen resulterade 

data i 13 artiklar, vilket sammanställdes i en tabell (tabell 2, bilaga 1) för att få en 

enhetlig överblick över studiens data. I tabellen noterades artiklarnas ålder på 

deltagare, land, metod, begrepp, huvudområde och resultat. 
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5.3.1.3 Analys 3  

Tredje analysen var att läsa artiklarna ytterligare i sitt sammanhang och kategorisera 

dem efter sambandsbegreppen räkna framåt och bakåt, förståelse för definitionerna, 

taluppfattning och förståelse för räknelagarna. Vissa av artiklarna uppmärksammade 

flera av sambandsbegreppen men placerades då under det sambandsbegrepp som var 

mest framträdande. De artiklar som kategoriserades under respektive 

sambandsbegrepp lästes ingående och jämfördes med varandra. Jämförelsen 

resulterade i nya kategorier som ansågs centrala för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar. Artiklarnas abstrakt, resultat och slutsatser färgkodades sedan efter 

de nya kategorierna. Analysprocessen kan likställas med den hermeneutiska cirkeln 

som presenteras i teoriavsnittet då artiklarna först lästes i sin helhet för att sedan läsas 

om flera gånger och studerades ur olika perspektiv.  

 
5.3.1.4 Förtydligande exempel av analysprocess    

För att synliggöra studiens analysprocess redovisas analysens olika steg genom 

artikeln av Fuson och Willis (1988). Inledningsvis lästes texten i sin helhet och 

artikeln inkluderades då den uppfyllde urvalskriterierna. Därefter analyserades 

huruvida artikeln behandlade sambandsbegreppen (figur 2) och om den svarade till 

studiens syfte och frågeställningar. I artikeln berördes sambandsbegreppen invers, 

räkna framåt och bakåt och förståelse för definitionerna. Den ansågs även kunna 

besvara studiens syfte och frågeställningar och blev därmed inkluderad. Andra steget i 

analysen var att granska artikeln ytterligare och sammanställa den i en resultattabell 

(tabell 2, bilaga 1). I tabellen noterades artikelns ålder på deltagare, land, metod, 

begrepp, huvudområde och resultat. Därefter lästes artikeln ytterligare i sitt 

sammanhang och kategoriserades under sambandsbegreppet räkna framåt och bakåt 

eftersom detta sambandsbegrepp uppmärksammades i störst utsträckning. Artikeln 

jämfördes sedan med andra artiklar under det aktuella sambandsbegreppet, vilket 

bidrog till att nya kategorier uppmärksammades. Artikeln färgkodades efter de nya 

kategorierna för att synliggöra vilka delar som svarade på studiens syfte och 

frågeställningar.  
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5.4 Etiska överväganden 

All forskning som innefattar människor måste förhålla sig till de forskningsetiska 

principerna som framställs av Vetenskapsrådet (2002). De forskningsetiska 

principerna blev inte aktuella i studien eftersom inga människor berördes, då data 

bestod av tidigare publicerad forskning. Eriksson Barajas et al. (2013) uttrycker att en 

systematisk litteraturstudie kräver noggrannhet gällande urval och presentation av 

resultat. Viktiga aspekter för en systematisk litteraturstudie är även reliabilitet och 

validitet (Eriksson Barajas et al., 2013). Reliabilitet innebär att en studie är 

upprepningsbar, det vill säga att forskningen kan upprepas med samma resultat vid en 

annan tidpunkt. Validitet handlar om att en studie mäter eller förklarar det som den 

syftar till att mäta eller förklara (Bryman, 2018). Reliabiliteten i studien styrktes 

genom att sökprocess och sökschema redogjordes, vilket gör studien upprepningsbar. 

Studiens validitet fastställdes genom att utvalda artiklar var peer-reviewed granskade 

och relevanta för studiens ändamål, då de bidrog till att besvara studiens syfte och 

frågeställningar.  

 

6. Resultat och analys 

I kommande avsnitt presenteras inledningsvis en översikt av studiens artiklar baserat 

på sambandsbegreppen (för mer ingående redovisning se bilaga 1). Därefter redovisas 

resultatet genom de kategorier som uppmärksammades i innehållsanalysen.   

 

6.1 Data sorterad efter teoretisk utgångspunkt 

Kommande avsnitt presenterar studiens data med utgångspunkt i sambandsbegreppen. 

Inledningsvis synliggörs sortering av data genom figur 4. Därefter redovisas data 

genom sambandsbegreppen med syfte att synliggöra de kategorier som framkom av 

innehållsanalysen. Artiklarna under respektive sambandsbegrepp hänvisar till de 

kategorier som var mest framträdande i artiklarna men utesluter inte att en artikel kan 

beröra ytterligare kategorier.  
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Figur 4: Modell av sortering av data genom sambandsbegreppen.  

 

6.1.1 Räkna framåt och bakåt  

Fuson och Willis (1988) genomförde en studie med syftet att undersöka om elever 

kan subtrahera genom att räkna upp. Resultatet visar att de flesta eleverna kan lära sig 

strategin och att framförallt elever med låg matematisk nivå gynnas av den. Att 

subtrahera genom att räkna upp förbättrar elevernas prestationer i olika typer av 

subtraktionsuppgifter. 

 

Barrouillet, Mignon och Thevenot (2008) undersökte vilka strategier elever använder 

för att lösa subtraktionsuppgifter inom talområdet 1–9. Resultatet visar att elevernas 

arbetsminne påverkar deras val av strategi. Elever med lågt arbetsminne förlitar sig 

främst på långsammare strategier, som fingerräkning, medan elever med högt 

arbetsminne använder olika strategier, däribland strategin att lösa subtraktion genom 

motsvarande addition. Exempelvis att kunna att 3+3=6 och därmed att 6-3=3. 
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Resultatet visar att subtraktionsberäkningar överlag är långsammare än 

additionsberäkningar. 

 

De Smedt, Torbeyns, Stassens, Ghesquiere och Verschaffel (2010) belyser att elever 

kan beräkna vissa typer av subtraktionsuppgifter något snabbare och noggrannare 

genom att använda strategin indirekt addition, det vill säga subtrahera genom att 

addera. Detta i jämförelse med strategin direkt subtraktion, det vill säga att ta bort. Få 

elever använder strategin indirekt addition vid flersiffriga subtraktionsberäkningar 

men undervisning i indirekt addition tenderar att öka användningen.  

 

I artiklarna av Fuson och Willis (1988), Barrouillet et al. (2008) och De Smedt et al. 

(2010) framkom det aspekter för hur subtraktion genom addition kan ha betydelse för 

elevers subtraktionsinlärning. Gemensamt för artiklarna var att subtraktion genom 

addition tenderade att förbättra elevernas effektivitet vid subtraktionsberäkningar. 

Aspekterna resulterade därmed i kategorierna beräkningshastighet och noggrannhet.  

 

6.1.2 Förståelse för definitionerna  

Murdiyani, Zulkardi, Putri, van Eerde och van Galen (2013) genomförde en studie 

med syfte att utveckla aktiviteter för att främja olika sätt att lösa 

subtraktionsuppgifter. Resultatet visar att elever framförallt använder strategin ta bort, 

men att de kan använda andra strategier och förstå att dessa kan vara effektivare vid 

vissa typer av subtraktionsuppgifter.   

 

Nunes, Bryant, Hallett, Bell och Evans (2009) belyser att elever som har undervisats i 

sambandet mellan subtraktion och addition kan lära sig det på ett enkelt och effektivt 

sätt. Undervisning om inversen bidrar till att elever kan prestera bättre i 

inversuppgifter i jämförelse med elever som inte blivit undervisade i inversen.  

 

Peters, De Smedt, Torbeyns, Ghesquière och Verschaffel (2012) undersökte om barn 

flexibelt växlade mellan olika strategier vid ensiffriga subtraktionsberäkningar. 

Resultatet visar att eleverna inte växlar flexibelt utan att de är beroende av olika 

strategier för att lösa olika typer av subtraktionsproblem.  
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I en annan studie av Peters, De Smedt, Torbeyns, Ghesquière och Verschaffel (2013) 

framkom det att elever kan växla mellan direkt subtraktion och indirekt addition när 

de beräknar tvåsiffriga subtraktionsuppgifter. Val av strategi påverkas av 

subtraktionsuppgiftens differens, det vill säga beroende på om talen ligger nära, 

exempelvis 61-57 eller långt ifrån varandra, exempelvis 61-14.  

 

Artiklarna av Murdiyani et al. (2013), Nunes et al. (2009), Peters et al. (2012) och 

Peters et al. (2013) uppmärksammade att undervisning har en central roll i elevers 

förståelse av sambandet mellan subtraktion och addition. Undervisning av subtraktion 

som mer än att ta bort bidrar till att elever kan förstå att subtraktionsuppgifter kan 

beräknas på flera olika sätt.  Artiklarna resulterade därmed i kategorin undervisning.  

 

6.1.3 Taluppfattning  

Taluppfattning påverkar elevers förmåga att utföra subtraktionsberäkningar och deras 

förmåga att använda indirekt addition vid subtraktionsuppgifter. Elever med god 

taluppfattning har ökad förmåga att utföra subtraktionsberäkningar i jämförelse med 

elever med låg taluppfattning. Detta samband framgår särskilt vid förmågan att 

använda strategin indirekt addition (Linsen, Verschaffel, Reynvoet & De Smedt 

2014).  

 

Gilmore och Bryant (2008) belyser att elevers förmåga att beräkna inversa 

subtraktionsuppgifter påverkas av hur uppgiften framställs. Elever kan använda det 

inversa sambandet i tretermsuppgifter, exempelvis vid 10+3-3, då inversen blir väl 

synlig. I uppgiften kan eleven urskilja att treorna tar ut varandra och därmed utnyttja 

inversen för att se att svaret är lika med tio. Elever med hög matematisk nivå kan även 

använda inversen på ett mer flexibelt sätt, som för att beräkna 10+3-4. Eleven kan se 

ovanstående samband 3-3=0 och att svaret därmed är lika med en mindre, det vill säga 

10-1=9.  

 

Torbeyns, Peters, De Smedt, Ghesquière och Verschaffel (2016) belyser att elever kan 

förstå sambandet mellan subtraktion och addition, men att det finns individuella 

skillnader i hur elever utnyttjar sambandet. Direkt subtraktion är den mest 

förekommande strategin som elever använder för att utföra subtraktionsberäkningar.  



 21 

 

Torbeyns, De Smedt, Ghesquiere och Verschaffel (2009) undersökte om elever som 

inte undervisats i indirekt addition använde sig av strategin vid beräkning av 

subtraktionsuppgifter. Resultatet visar att eleverna använder indirekt addition i väldigt 

liten utsträckning i alla typer av subtraktionsproblem. De som använde indirekt 

addition var framförallt elever med hög matematisk nivå och äldre elever.  

 

Bryant, Christie och Rendu (1999) hävdar att barn kan förstå det inversa sambandet 

mellan subtraktion och addition och att förståelsen ökar i takt med ålder. Barn kan 

förstå inversen innan de kan utföra matematiska beräkningar, vilket innebär att barn 

kan se sambandet utan att beräkna uppgiften.  

 

Ding och Auxter (2017) belyser att barn har förmåga att förstå inversen och att 

förståelsen ökar i takt med ålder.  

 

I artiklarna av Linsen et al. (2014), Gilmore och Bryant (2008), Torbeyns et al. (2016) 

och Torbeyns et al. (2009) framkom det att individuella skillnader, det vill säga 

elevers olika matematiska förmågor, har betydelse för elevers förståelse av sambandet 

mellan subtraktion och addition. Det framgick att elevers förståelse för sambandet 

påverkades av deras taluppfattning, arbetsminne och matematiska nivå. Detta 

resulterade i kategorin individuella skillnader. I artiklarna av Torbeyns et al. (2009), 

Bryant et al. (1999) och Ding och Auxter (2017) uppmärksammades ålder som en 

central aspekt för att förstå sambandet mellan subtraktion och addition, då äldre elever 

har ökad förmåga att förstå sambandet än yngre elever. Artiklarna resulterade därmed 

i kategorin ålder.  

 

6.1.4 Förståelse för räknelagarna  

Av studiens data var det ingen artikel som berörde detta sambandsbegrepp.  

 

Sammanfattning av inversens innebörd  

Det framkom av studiens artiklar att det inversa sambandet kan ha flera innebörder. 

En av innebörderna är att subtraktion kan beräknas med hjälp av addition. Denna 

strategi benämns både som subtrahera genom att räkna upp och som indirekt addition. 
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Det inversa sambandet innebär även förmågan att urskilja att subtraktion och addition 

är varandras motsats och de därmed tar ut varandra i uppgifter som 10+5-5. Denna 

förståelse för inversen bidrar till förmågan att se att 5-5 tar ut varandra och att svaret 

därmed är lika med tio.  

 

6.2 Resultatkategorier  

I kommande avsnitt presenteras de kategorier som framkom av studiens 

innehållsanalys (figur 4). Inledningsvis redogörs kategorierna beräkningshastighet 

och noggrannhet som syftar till att svara på vilket sätt sambandet mellan subtraktion 

och addition har betydelse för elevers subtraktionsinlärning. Därefter presenteras 

kategorierna undervisning, ålder och individuella skillnader med syftet att synliggöra 

vilka aspekter som har betydelse för elever förståelse av sambandet mellan 

subtraktion och addition.   

 

6.2.1 Beräkningshastighet  

Beräkningshastighet syftar i detta fall till elevers förmåga att effektivt använda 

strategier för att beräkna subtraktionsuppgifter. I studien av De Smedt et al. (2010) 

framkommer det att elever som använder indirekt addition löser subtraktionsuppgifter 

effektivare än de elever som använder direkt subtraktion vid vissa typer av 

subtraktionsuppgifter. Elevers beräkningshastighet påverkas främst av 

subtraktionsuppgiftens differens, det vill säga hur stor skillnaden är mellan talen. 

Indirekt addition är framförallt effektivt vid beräkning av subtraktionsuppgifter med 

liten differens, exempelvis 91-89 (De Smedt et al., 2010). Även Fuson och Willis 

(1988) uttrycker att uppgiftens differens påverkar vilken strategi som är mest effektiv, 

men att även uppgiftens storlek har inverkan på beräkningshastigheten. Vid 

subtraktionsuppgifter med stora tal, exempelvis 680-598, tenderar elevers 

beräkningshastighet att förbättras när de använder addition för att beräkna 

subtraktionsuppgifter. De Smedt et al. (2010) belyser även att elever löser 

textuppgifter marginellt snabbare genom indirekt addition än genom direkt 

subtraktion. Elever har svårt för att ta till sig strategin indirekt addition, men elever 

som använder strategin tenderar att beräkna subtraktionsuppgifter något effektivare 

och mer precist än elever som använder direkt subtraktion. 
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Elevers beräkningshastighet påverkas av deras förtrogenhet med att räkna upp och 

ner, då det att det är naturligare för yngre elever att räkna uppåt än nedåt (Fuson & 

Willis, 1988). Att räkna upp vid subtraktionsuppgifter kan därmed bidra till att elever 

känner sig mer förtrogna med att utföra subtraktionsberäkningar än om de hade räknat 

nedåt. Barouillet et al. (2008) belyser att elever beräknar subtraktionsuppgifter 

långsammare än additionsuppgifter. Elever kan hämta kända talfakta från minnet 

betydligt snabbare i addition än i subtraktion. Att hämta kända talfakta innebär 

förmågan att kunna att exempelvis 3+3=6 eller motsvarande 6-3=3 utan att behöva 

beräkna uppgiften. Fuson och Willis (1988) hävdar att de flesta elever kan lära sig att 

räkna uppåt och framförallt gynnas elever med låg matematisk nivå av att använda 

strategin. Räkna upp förbättrar elevers beräkningshastighet, men strategin utesluter 

inte elever med hög matematisk nivå från att använda andra strategier.  

 

6.2.2 Noggrannhet  

Noggrannhet innebär i detta avseende elevers förmåga att lösa subtraktionsuppgifter 

med precision och exakthet. Det innebär att elever kan beräkna subtraktionsuppgifter 

med en ökad säkerhet. De Smedt et al. (2010) belyser att elever som använder indirekt 

addition är mer precisa och exakta i sina subtraktionsberäkningar i jämförelse med 

elever som använder direkt subtraktion. Detta trots att eleverna i studien var väl 

förtrogna med strategin direkt subtraktion. Fuson och Willis (1988) hävdar att 

strategin räkna upp, det vill säga indirekt addition, bidrar till att elever kan utföra 

noggrannare beräkningar i olika typer av subtraktionsuppgifter, såsom att ta bort, 

jämföra och göra lika mycket. Fuson och Willis belyser att subtraktionsberäkningar 

ofta kan ske lika effektivt och precist som additionsberäkningar när strategin indirekt 

addition används. Murdiyani et al. (2013) betonar att elever förstår att indirekt 

addition kan ge ett mer korrekt svar än direkt subtraktion i vissa 

subtraktionsuppgifter. Elever har dock svårt att tillämpa indirekt addition eftersom de 

är väl inlärda på strategin direkt subtraktion. 

 

6.2.3 Undervisning  

Undervisning syftar till hur elever undervisas i subtraktion. Fuson och Willis (1988) 

undersökte om elever kunde lära sig att subtrahera genom att räkna upp med stöd av 

fingrarna. De flesta eleverna kunde lära sig att subtrahera genom att räkna upp och 
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deras beräkningsförmåga i subtraktion ökade. De Smedt et al. (2010) undersökte om 

undervisningsmiljön påverkade elevers användning av olika strategier. Den första 

gruppen blev undervisade i indirekt addition medan den andra gruppen fick använda 

valfri strategi. Det visade sig att elever från den andra gruppen aldrig använde indirekt 

addition och att ett fåtal från den första gjorde det. Samtliga elever i den första 

gruppen hade svårt att ta till sig strategin indirekt addition, vilket motiverades med att 

de inför studien var väl förtrogna med strategin direkt subtraktion. Eleverna som 

använde indirekt addition tillägnade sig dock strategin relativt snabbt och effektivt. 

Nunes et al. (2009) genomförde en undersökning där elever undervisades i tre olika 

grupper. Två av grupperna undervisades i det inversa sambandet och den tredje 

gruppen undervisades i beräkningar. Elevernas prestationer förbättrades efter varje 

undervisningstillfälle i samtliga grupper. Grupperna förbättrade sina resultat i olika 

typer av subtraktionsuppgifter beroende på vilken undervisningsgrupp de hade 

deltagit i. Elever kan därmed utveckla förståelse för sambandet mellan räknesätten om 

de undervisas i det. 

 

Murdiyani et al. (2013) undersökte om elever kunde förstå subtraktion i ett vidare 

perspektiv, det vill säga att förstå subtraktion som mer än att ta bort. Studien grundade 

sig i uppfattningen om att elever främst undervisas i direkt subtraktion och undersökte 

därför om olika aktiviteter kunde främja elevers förståelse för subtraktion som 

skillnad (jämförelse). Eleverna hade svårt för att förstå subtraktion som skillnad, men 

förståelsen ökade genom att betydelsen av skillnad visades genom olika aktiviteter. 

Exempelvis hur många fler pärlor har a än b. Därigenom kunde eleverna förstå att 

subtraktion var mer än ta bort. Eleverna använde dock framförallt direkt subtraktion 

eftersom de var väl förtrogna med strategin, och därmed hade de inte förmåga att 

tillämpa indirekt addition utan lärarens stöd. Peters et al. (2012) belyser att elever har 

svårt för att växla mellan olika strategier vid ensiffriga subtraktionsuppgifter och att 

eleverna är beroende av en viss strategi beroende på uppgiftens format. Exempelvis 

signalerar additionstecknet addition och subtraktionstecknet subtraktion. Peters et al. 

(2013) betonar däremot att elever kan växla mellan direkt subtraktion och indirekt 

addition vid tvåsiffriga subtraktionsuppgifter. Elevernas val av strategi påverkas av 

subtraktionsuppgiftens differens, det vill säga skillnaden mellan talen. Uppgifter med 

stor differens (98-9) beräknas med direkt subtraktion medan uppgifter med liten 

differens (98-89) beräknas med indirekt addition.  
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6.2.4 Ålder  

Ålder syftar till hur elevers ålder har betydelse för deras förståelse för sambandet 

mellan subtraktion och addition. Bryant et al. (1999) belyser att barn vid fem års ålder 

kan förstå sambandet mellan subtraktion och addition i uppgifter där sambandet är väl 

synligt, exempelvis 14+4-4. Barnet kan se att 4-4 tar ut varandra och att svaret 

därmed är lika med 14. Förståelsen för inversen ökar i takt med barnets ålder då äldre 

barn kan se sambandet även där det inte är lika transparent, som exempelvis i 14+4-5. 

På liknande sätt beskriver Ding och Auxter (2017) att barn kan förstå det inversa 

sambandet och att förståelsen ökar linjärt med deras ålder. Torbeyns et al. (2009) 

genomförde en studie som grundade sig i att elever utvecklar effektiva strategier, 

exempelvis indirekt addition, utan direkt undervisning i dem. Yngre elever tillämpade 

inte indirekt addition och äldre elever tillämpade strategin i väldigt låg utsträckning. 

Elever förlitar sig på den strategi som de blir undervisade i och har inte förmåga att 

utveckla egna effektivare strategier i någon större utsträckning 

 

6.2.5 Individuella skillnader  

Individuella skillnader syftar till elevers olika förutsättningar, vilket innebär att elever 

har olika matematiska förmågor. Linsen et al. (2014) uttrycker att elevers 

taluppfattning kan ses i relation med deras förmåga att utföra subtraktionsberäkningar. 

Elever med god taluppfattning presterar bättre på subtraktionsuppgifter i jämförelse 

med elever med låg taluppfattning. Linsen et al. belyser även att elevers 

taluppfattning påverkar deras förmåga att använda strategin indirekt addition, då god 

taluppfattning tenderar att öka användningen av strategin. Torbeyns et al. (2009) 

betonar att strategin indirekt addition sällan används av elever som inte blivit 

undervisade i strategin. Elever med hög matematisk nivå tenderar att använda 

strategin i liten utsträckning medan elever med låg matematisk nivå inte använder den 

alls. Gilmore och Bryant (2008) belyser att de flesta elever oavsett nivå kan använda 

sambandet mellan subtraktion och addition och utnyttja att ingen beräkning behövs i 

en uppgift som 12+5-5. Elever med hög matematisk nivå kan även använda inversen 

på ett mer flexibelt sätt för att lösa olika typer av uppgifter och dra nytta av 

sambandet vid beräkningar. Till exempel vid uppgiften 12+5-6, kan elever se att 5-

5=0 och att uppgiften därmed kan förenklas till 12-1=11. Elever med låg matematisk 
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nivå kan använda sambandet när det tydligt framgår, men saknar förmåga att översätta 

det i mer komplexa uppgifter som i exemplet ovan.  

 

Elevers val av strategi vid beräkning av subtraktionsuppgifter inom talområdet 1-9 

påverkas av deras arbetsminne då elever med lågt arbetsminne framförallt förlitar sig 

på långsammare strategier, exempelvis fingerräkning. Elever med högt arbetsminne 

förlitar sig istället oftare på att hämta talfakta, det vill säga att hämta svaret från 

minnet (Barouillet et al., 2008). Exempelvis kan 8-4 beräknas genom att eleven kan 

att 8-4=4 eller att 4+4=8. Barouillet et al. (2008) poängterar att elever beräknar 

subtraktionsuppgifter långsammare än additionsuppgifter, vilket anses kan bero på att 

elever använde mer effektiva strategier i addition än i subtraktion. Torbeyns et al. 

(2016) hävdar att elever har svårt för att förstå att subtraktion och addition 

kompletterar varandra. Denna svårighet bidrar till individuella skillnader i huruvida 

elever kan förstå och tillämpa sambandet mellan subtraktion och addition.  

 

6.3 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis tyder resultatet på att sambandet mellan subtraktion och addition 

har betydelse för elevers inlärning av subtraktion. Resultatet visar att elevers 

beräkningshastighet och noggrannhet förbättras när de använder addition i vissa typer 

av subtraktionsuppgifter. Beräkningshastigheten ökar då indirekt addition bidrar till 

att eleverna får mer flyt i räkningen eftersom det är lättare för dem att räkna framåt än 

att bakåt. På liknande sätt förbättras elever noggrannhet då indirekt addition bidrar till 

att elever kan utföra mer korrekta beräkningar. Genom att använda indirekt addition 

kan elever kringgå svårigheter som tiotalsövergång och bakåträkning, vilket därmed 

kan bidra till enklare beräkningar. Resultatet visar även att elevers förståelse för 

sambandet mellan subtraktion och addition påverkas av aspekterna undervisning, 

ålder och individuella skillnader. För att elever ska förstå sambandet behöver 

undervisningen synliggöra att räknesätten är varandras motsats. Undervisningen 

behöver även synliggöra att subtraktionsberäkningar kan genomföras med direkt 

subtraktion och indirekt addition och att strategierna är lämpliga vid olika typer av 

uppgifter. För att elever ska utveckla förmåga att växla mellan direkt subtraktion och 

indirekt addition krävs det att undervisningen lär ut strategierna och förklarar 

subtraktion som mer än att ta bort. Förståelse av sambandet leder till att beräkningar 
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kan ske på fler sätt, vilket därmed kan bidra till en ökad förståelse och inlärning av 

subtraktion. En ytterligare aspekt som har betydelse för elevers förståelse av 

sambandet är elevernas ålder. Av resultatet framgår det att äldre elever kan applicera 

förståelsen i högre utsträckning än yngre elever. Samtidigt framgår det att yngre 

elever kan lära sig att använda indirekt addition för att beräkna subtraktionsuppgifter, 

vilket därmed kan motivera att undervisa i olika strategier redan vid tidig ålder. Det 

finns individuella skillnader hos elever gällande taluppfattning, arbetsminne och 

matematisk förmåga, vilket har betydelse för hur de förstår sambandet mellan 

subtraktion och addition. Elever med god taluppfattning, högt arbetsminne och högre 

matematisk nivå tenderar att förstå sambandet i större utsträckning. Samtidigt framgår 

det att elever med låg matematisk nivå gynnas av att använda strategin indirekt 

addition för att beräkna subtraktionsuppgifter.  

 

7. Diskussion 

I kommande avsnitt diskuteras inledningsvis studiens resultat, vilket följs upp med 

metoddiskussion. Slutligen presenteras förslag till vidare forskning.   

 

7.1 Resultatdiskussion  

Nedan diskuteras studiens resultat baserat på studiens frågeställningar. Inledningsvis 

diskuteras additionens betydelse för elevers förståelse av subtraktion och därefter 

diskuteras olika aspekter som har betydelse för elevers förståelse av sambandet 

mellan subtraktion och addition.  

 

7.1.1 Additions betydelse för att förstå subtraktion  

Studiens ansats var att undersöka om och i så fall på vilket sätt sambandet mellan 

subtraktion och addition har betydelse för elevers subtraktionsinlärning. Av resultatet 

framgår det att indirekt addition kan bidra till att elever utför noggrannare och 

effektivare beräkningar vid vissa typer av subtraktionsuppgifter. Dock framgår det att 

direkt subtraktion är den strategi som elever använder mest frekvent. En tolkning av 

detta är att elever behöver känna sig förtrogna med olika strategier och ha kunskap 

om hur olika strategier är mer användbara och effektiva vid olika 
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subtraktionsuppgifter. Till exempel förmågan att förstå att indirekt addition är mer 

effektivt när differensen är liten och att direkt subtraktion är mer effektiv när 

differensen är stor. Resultatet kan ses i ljuset av att Selter et al. (2011) betonar att 

elever ofta uppfattar subtraktion som enbart att ta bort, men att det är av betydelse att 

förstå subtraktion på olika sätt. Av resultatet framgår det att elever löser 

subtraktionsuppgifter långsammare än additionsuppgifter men att de kan beräkna 

subtraktion lika snabbt som addition om de använder strategin indirekt addition. 

Häggblom (2013) uttrycker att det är svårare för elever att räkna bakåt än framåt. För 

elever skulle detta kunna innebära att svårigheten räkna bakåt kringgås då strategin 

indirekt addition används. I liknelse uttrycker Chinn (2012) och Fuson (1984) att 

subtraktion anses som svårt för elever i de lägre årskurserna. Förståelse för sambandet 

mellan subtraktion och addition kan därmed bidra till att elever uppfattar subtraktion 

som mindre svårt, eftersom de har kunskap om att subtraktionsuppgifter kan beräknas 

på olika sätt.  

 

7.1.2 Undervisning, ålder och individuella skillnaders betydelse för förståelsen av 

sambandet  

Resultatet visar att elevers förståelse av sambandet mellan subtraktion och addition 

påverkas av aspekterna undervisning, ålder och individuella skillnader. Det framgår 

att undervisning har en central roll i elevers förståelse av sambandet, eftersom elever 

kan lära sig att använda sambandet om de undervisas i det. Resultatet pekar dock på 

att elever framförallt undervisas i strategin direkt subtraktion och att direkt 

subtraktion är den dominerande strategin vid elevers subtraktionsberäkningar. I 

jämförelse belyser Van Den Heuvel-Panhuizen & Treffers (2009) att subtraktion som 

enbart ta bort begränsar elever i deras förmåga att beräkna subtraktionsuppgifter 

effektivt. Att elever enbart undervisas i direkt subtraktion skulle därmed kunna 

innebär att de blir låsta vid att ta bort och inte ser möjligheten att använda andra 

strategier. Undervisningen behöver därför lära ut hur indirekt addition och direkt 

subtraktion används och synliggöra i vilka situationer strategierna är mest 

användbara. Elever har förmåga att förstå sambandet och det kan därmed inte ses som 

en orsak till varför undervisningen inte uppmärksammar sambandet. Dock framgår 

det av resultatet att elever har svårt för att tillämpa indirekt addition, vilket kan bero 

på att subtraktionstecknet signalerar att ta bort. I liknelse belyser Selter et al. (2011) 
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att elever ofta uppfattar att de måste räkna subtraktion vid subtraktionsuppgifter, 

vilket kan anses bero på att de är väl inlärda i att subtraktionstecknet betyder ta bort. 

Den aktuella studiens resultat tyder dock på att elever kan lära sig att använda indirekt 

addition om de undervisas i hur de använder strategin. Resultatet kan ses i relation till 

att Fuson (1986) belyser att indirekt addition är en gynnsam strategi för många elever.  

 

Ålder är ytterligare en aspekt som har betydelse för elevers förståelse av sambandet 

mellan subtraktion och addition. Resultatet visar att elevers förståelse för sambandet 

mellan subtraktion och addition ökar i takt med ålder. Gilmore och Spelke (2008) 

betonar att barn förstår det inversa sambandet vid ungefärliga tal redan vid fem till 

sex års ålder, vilket innebär att de förstår att subtraktion och addition tar ut varandra. 

Av den aktuella studiens resultat framgår det att äldre elever har en mer utvecklad 

förståelse för sambandet och att de kan tillämpa det i mer komplexa situationer. Ett 

antagande är att elever kan förstå sambandet tidigt, men att de inte har full förståelse 

för vad det innebär matematiskt. Äldre elever har troligen kommit längre i sin 

matematiska utveckling än yngre elever, vilket kan vara en anledning till att de förstår 

sambandet bättre. McIntosh et al. (1992) betonar att elever behöver förstå subtraktion 

och addition var för sig för att kunna förstå sambandet mellan dem. För elever skulle 

detta därmed kunna innebära att äldre elever har tillägnat sig mer kunskaper om 

räknesätten och därmed kan förstå sambandet i högre utsträckning än yngre elever. 

Av resultatet framgår det dock att även yngre elever kan lära sig att använda addition 

för att beräkna subtraktionsuppgifter på ett effektivt sätt. Ett antagande kan därmed 

vara att elever kan lära sig hur subtraktion och addition relaterar till varandra och att 

de utvecklar en vidare förståelse för sambandet om de börjar undervisas i det redan 

från skolstart. 

 

Slutligen framgick individuella skillnader som en aspekt för elevers förståelse av 

sambandet mellan subtraktion och addition. Elever med hög matematisk nivå tenderar 

i högre grad att förstå sambandet än vad elever med låg matematisk nivå gör. 

Resultatet kan ses i jämförelse med att McIntosh et al. (1992) och Van Den Heuvel-

Panhuizen och Treffers (2009) som belyser att en god taluppfattning är grundläggande 

för att kunna operera med tal, vilket innebär förståelse för talens värde och för hur 

talen förhåller sig till varandra. För elever skulle detta kunna innebära att deras 

taluppfattning ligger till grund för hur de förstår sambandet mellan subtraktion och 
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addition. Utifrån ett undervisningsperspektiv skulle det därmed kunna innebära att 

taluppfattning bör ha en framträdande roll i undervisningen då en god taluppfattning 

krävs för att utveckla en vidare förståelse av sambandet.  

 

7.2 Metoddiskussion  

Studiens syfte var att få förståelse för om sambandet mellan subtraktion och addition 

har betydelse för elevers inlärning av subtraktion och om det fanns aspekter som 

påverkade förståelsen. Metoden som valdes för att besvara studiens syfte var en 

systematisk litteraturstudie. Valet av metod motiverades med att en systematisk 

litteraturstudie lämpar sig för att nå en slutsats genom att sammanställa och analysera 

tidigare publicerad forskning (Eriksson Barajas et al., 2013). Metodvalet ansågs 

relevant för att besvara studiens syfte och frågeställning, dock kunde andra 

forskningsmetoder också varit relevanta. Studiens syfte kunde exempelvis besvarats 

genom en kvalitativ ansats med fokus på intervju eller observation. Den kvalitativa 

ansatsen valdes bort i den aktuella studien, då vi ansåg att en systematisk 

litteraturstudie kunde bidra med mer kvalificerad forskning och att studiens syfte 

kunde besvaras ur ett vidare perspektiv.  

 

Studiens ansats var att finna ett befintligt ramverk som kunde fungera som teoretisk 

utgångspunkt för urval och sortering av data. Ett ramverk av McIntosh et al. (1992) 

uppmärksammades och ansågs till en början relevant för studien. Vidare granskning 

av ramverket ledde dock till att det förkastades eftersom det inte uppfyllde det tänkta 

syftet. Ett nytt försök till att finna ett teoretiskt ramverk för studien genomfördes 

genom att artiklar av Fuson (1984, 1986) granskades. Artiklarna berörde centrala 

begrepp inom forskningsområdet men saknade överförbara ramverk. Ovanstående 

orsaker ledde till att studiens teoretiska utgångspunkt utformades efter den litteratur 

som framställdes i litteraturbakgrunden. Den slutliga teoretiska utgångspunkten kan 

ses ur ett kritiskt perspektiv, då den är baserad på vår tolkning av 

litteraturbakgrunden. Under studiens process uppmärksammades det att Piaget 

nämndes frekvent i studiens data. En tolkning av detta är att Piagets kognitiva 

utvecklingsperspektiv hade kunnat fungera som teoretisk utgångspunkt för studien.  

 



 31 

En systematisk litteraturstudies relevans tar avstamp i de sökord som använts i 

sökprocessen (Eriksson Barajas et al., 2013). I ett inledande skede av studien fanns 

det svårigheter i att finna tillräckligt mycket relevant litteratur, vilket kan ha orsakats 

av bristfälliga sökord. För att finna mer specifika sökord kontaktades 

Linnéuniversitets ämnesbibliotekarie med syftet att utveckla befintliga sökord. 

Kontakten med bibliotekarien ledde inte till några förbättrade eller utvecklade träffar. 

Nya sökord utformades därför efter hur forskningsämnet definierats i 

litteraturbakgrunden, vilket resulterade i stor relevans av träffar. Samtliga sökord var 

på engelska, vilket kan ha resulterat i att relevanta artiklar på andra språk uteslöts från 

studiens data. Ingen bakre tidsgräns sattes vid sökning av artiklar, då äldre litteratur 

framkom relevant vid utformandet av litteraturbakgrunden. Nutida forskning 

tenderade även att referera till äldre forskning, vilket motiverade att ingen bakre 

tidsgräns sattes. Sökprocessen begränsades till databaserna ERIC och OneSearch. 

Databasen SwePub testades i inledande sökningar men uteslöts på grund av att den 

inte resulterade i några relevanta träffar. Andra databaser kunde ha använts i studien 

för att utöka datamängden, men uteslöts på grund av studiens tidsaspekt.  

 

Databassökningarna resulterade i stort antal träffar och artiklar inkluderades eller 

exkluderades beroende på artiklarnas relevans. En första sortering genomfördes 

genom att artikelns titel skulle innehålla specifika ord eller synonymer till dem. 

Artiklar som var relevanta för studien kan därmed ha uteslutits eftersom de inte 

innehöll något av dessa ord. Den första sorteringen baserades inte på artiklarnas 

nyckelord eller abstrakt, vilket motiverades med att nyckelord och abstrakt inte var 

direkt tillgängliga vid databasernas träfflistor. Sortering skedde därefter genom 

förutbestämda kriterier, vilket fastställde studiens data. En problematik kan vara att de 

kriterierna som användes kan ha exkluderat relevant data. En artikel uteslöts då den 

uppmärksammats i stor utsträckning i litteraturbakgrunden och ansågs därmed inte 

kunna motiveras till att vara en del av studiens data. Ytterligare en problematik kan 

vara tolkningen av artiklarna, då den avgjorde om en artikel ansågs relevant eller inte. 

En felaktig tolkning av artikelns budskap kan ha bidragit till att artiklar uteslöts. Data 

sorterades efter studiens teoretiska utgångspunkt i form av sambandsbegreppen. 

Denna sortering baserades på vår tolkning av artiklarna, vilket kan leda till att 

sorteringen hade fått ett annat utfall av en annan tolkning. Det sista 



 32 

sambandsbegreppet, förståelse för räknelagarna, berördes inte av någon av artiklarna 

enligt vår tolkning och inget resultat framgick därför av denna kategori.   

 

7.3 Vidare forskning  

Resultatet visar att elevers förståelse för sambandet mellan subtraktion och addition 

kan ha betydelse för deras subtraktionsinlärning och att förståelsen för sambandet 

påverkas av olika aspekter. Studiens data grundas på artiklar från olika länder där 

Sverige inte är representerat. Ett förslag på vidare forskning kan därmed vara att 

genom en kvantitativ eller kvalitativ ansats undersöka hur sambandet mellan 

subtraktion och addition framträder i den svenska grundskolan. Det hade varit av 

intresse att undersöka om svenska elever kan lära sig indirekt addition och om de 

gynnas av att använda strategin i subtraktionsberäkningar. Ett ytterligare förslag på 

vidare forskning kan vara att undersöka matematikläromedel då Murdiyani et al. 

(2013) framställer att indonesiska läromedel framförallt framställer subtraktion som 

att ta bort något. Att undersöka hur svenska matematikläromedel framställer 

subtraktion kan därmed vara av intresse för att bidra med fördjupad kunskap om hur 

svenska elever lär sig subtraktion.  
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9. Bilagor 

9.1 Bilaga 1: Tabell 2 Resultatsammanfattning 

Titel och författare Ålder 

på 

deltag

arna 

Land Centrala 

begrepp 

Huvudområde Metod Resultat 

Barrouillet, P., Mignon, M., & Thevenot, 

C. (2008). Strategies in subtraction 

problem solving in children. Journal of 

Experimental Child Psychology, 99(4), 

233-251. doi: 10.1016/j.jecp.2007.12.001 

9år Frankri

ke  

Subtrakti

on 

Strategie

r 

Arbetsmi

nne  

Kognitiv 

utvecklin

g 

Undersöka vilka 

strategier barn 

använde i 

subtraktion i 

talområde1-9 i 

jämförelse med 

addition i 

talområde 1-9.  

48 elever genomförde 

tester som mätte 

arbetsminne och 

subtraktion. Resultatet 

jämfördes med en 

tidigare undersökning 

gjord av Barrouillet & 

Lépine.    

Resultatet visade att 

val av strategi 

påverkades av 

uppgiftens storlek och 

arbetsminnets 

kapacitet. Långsamma 

strategier, som 

fingerräkning, 

användes i högre 

utsträckning vid 

subtraktion än i 

addition. Barn med 

lågt arbetsminne 

använde även dessa 

strategier vid små 

subtraktionsuppgifter. 

Ett högt arbetsminne 

tyder på ökad 

användning av direkt 



 II 

hämtning av 

skillnaden eller av 

additiv motsats, dvs. 

att barn med högre 

arbetsminne kan fler 

talkombinationer 

utantill. 

Subtraktionsberäkning

ar var överlag 

långsammare än 

additionsräkningar 

oavsett strategi.  

Bryant, P., Christie, C., & Rendu, A. 

(1999). Children's understanding of the 

relation between addition and subtraction: 

Inversion, identity and decomposition. 

Journal of Experimental Child 

Psychology, 74, 194-212. doi: 

10.1006/jecp.1999.2517 

5-8år Storbrit

annien 

Addition  

Subtrakti

on  

Samband  

Invers 

Identitet  

sönderde

lning 

Syftade till att 

undersöka om 

barn kan förstå 

sambandet 

mellan addition 

och subtraktion.   

Två studier med  

barn 5-6 år samt 6-8år.  

Studie 1, 38 barn, 5-

6år, 36 uppgifter med 

olika typer av 

problem, konkret och 

abstrakt utformade. 

Testet utfördes 

muntligt.  

Test 2: 55barn, 6-8år. 

24 uppgifter, hälften 

med svar under 10 och 

hälften över 10. 

Konkreta och 

abstrakta uppgifter, 

utfördes muntligt.  

Resultatet i studie 1 

tyder på att barn 

förstår invers, då de 

löse inversproblem 

bättre än 

kontrollproblem. 

Barnen presterade 

bättre när inversen var 

identisk.  

Studie 2: Resultatet 

stödjer teorin om att 

barn använder 

inversen. Äldre barn i 

studien kan använda 

invers tillsammans 

med sönderdelning i 

högre utsträckning än 



 III 

yngre barn som deltog 

i studien. Det fanns en 

signifikant skillnad 

mellan 

åldersgrupperna i 

studien då äldre elever 

presterade bättre 

resultat än yngre 

elever.  

Resultatet visar att 

elever behöver vara 

medvetna om 

inversens innebörd för 

att kunna kombinera 

den med 

sönderdelning men att 

de kan utnyttja den 

innan konkret 

förståelse vid inversa 

operationer.  

De Smedt, B., Torbeyns, J., Stassens, N., 

Ghesquiere, P., & Verschaffel, L. (2010). 

Frequency, efficiency and flexibility of 

indirect addition in two learning 

environments. Learning and Instruction, 

20, 205–215. 

doi:10.1016/j.learninstruc.2009.02.020  

8-9år Belgien  Indirekt 

addition 

(ia) 

Strategi 

Flexibilit

et 

Flersiffri

g 

subtrakti

Undersöka 

utvecklingen av 

indirekt addition 

på flersiffriga 

subtraktionsupp

gifter genom två 

olika 

undervisningsmi

ljöer.  

35 elever deltog och 

delades in i två 

grupper. Implicit och 

Explicit grupp. 

Implicita gruppen fick 

uppgifter som bjöd in 

till ia och ds men de 

fick ingen 

undervisning i 

Resultatet visade att 

ifrån den implicita 

gruppen använde 

ingen elev ia, från de 

explicita gruppen 

använde väldigt få 

elever ia. När indirekt 

addition användes var 

det framförallt vid 



 IV 

on 

Direkt 

subtrakti

on (ds) 

strategierna. Den 

explicita gruppen fick 

konkret genomgång 

och övade på 

strategierna. Tester 

och intervjuer. Olika 

uppgifter för att leda 

in på olika strategier.  

uppgifter med liten 

skillnad mellan 

minuend och 

subtrahend. När elever 

från den explicita 

gruppen använde ia 

utförde dem det med 

samma hastighet och 

noggrannhet, de visade 

sig  till och med vara 

mer noga i ia. Barn 

från båda grupperna 

visade att de hade 

svårt att ta till sig 

strategin, vilket kan 

bero på deras 

förståelse av 

minustecknet.     

Ding, M., & Auxter, A. E. (2017). 

Children's strategies to solving additive 

inverse problems: A preliminary analysis. 

Mathematics Education Research Journal, 

29(1), 73-92. doi:10.1007/s13394-017-

0188-4 

5-8år USA Invers 

Del-

helhet 

Addition  

Subtrakti

on 

Grundar sig på 

att undersöka 

om elever har 

förmåga att 

förstå inversen i 

början av 

grundskolan 

utan att ha fått 

direkt 

undervisning i 

inversen.  

Kvalitativ och 

kvantitativ metod. 

Kvalitativ för att 

undersöka elevsvar, 

kvantitativ för att 

beräkna elevers 

förståelse för inversen. 

Eleverna hade inte 

undervisats i invers 

inför studien. Ett 

elektronisk test 

Resultatet visade att 

elever i allmänhet är 

bättre på att utföra 

beräkningar än att 

förklara hur de 

beräknat. Förståelse 

för invers ökade i takt 

med ålder.  

Förståelse för inversen 

påverkades av hur 

problemet 
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skickades ut till 

deltagande klasser, 

läraren genomförde 

testet.  

framställdes. Elever 

visar förståelse för del 

helhets principen, 

vilket är en grund för 

att förstå invers.  

Fuson, K. C., & Willis, G. B. (1988). 

Subtracting by counting up: More 

evidence. Journal for Research in 

Mathematics Education, 19(5), 402-20. 

Doi:10.2307/749174 

6-8år USA Subtrahe

ra genom 

att räkna 

upp, 

fingermö

nster, 

göra lika, 

ta bort, 

jämföra 

Undersöka om 

elever kan lära 

sig att 

subtrahera 

genom att räkna 

upp.  

Åldern på elever 

varierade beroende på 

vilken fråga som 

skulle besvaras. Vissa 

lärare och elever hade 

varit med i en tidigare 

studie av Fuson 

(1986). Metoden var 

skrivna test och 

tillhörande intervjuer.  

Resultatet visade att 

elever kunde lära sig 

att subtrahera genom 

att räkna upp. 

Strategin var effektiv 

även på svårare 

uppgifter.  

Att använda räkna upp 

stör inte elever i deras 

förståelse för ta bort 

problem. Strategin stör 

inte elever som redan 

kan effektivare 

strategier. 

 

Gilmore, C. K. & Bryant, P., (2008). Can 

children construct inverse relations in 

arithmetic? Evidence for individual 

differences in the development of 

conceptual understanding and 

computational skill. British Journal of 

Developmental Psychology, 26 (3), pp. 

301-316. doi:10.1348/026151007X236007 

8-9år Storbrit

annien  

Koncept

uell 

förståels

e, invers, 

taluppfat

tning  

Att undersöka 

om elever 

uppmärksamma

de och använde 

inversen i 

aritmetiska 

problem. Syftet 

var även att 

undersöka 

67 elever deltog i två 

datorbaserade test. Det 

första byggde på 

fyrsiffriga operationer 

där hälften var 

transparanta inversa 

problem, resten var 

kontrollproblem. Det 

andra testet byggde på 

Resultatet visade att 

barn oavsett nivå 

kunde känna igen 

transparanta inversa 

problem. Gruppanalys 

visade att 

högpresterande elever 

kunde utnyttja invers 

på ett mer flexibelt sätt 
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problemfaktorer, 

ex var ett 

element saknas.  

femsiffriga 

operationer och 

hälften var komplexa 

inversa problem, 

resten var 

kontrollproblem.  

än lågpresterande.  

Linsen, S., Verschaffel, L., Reynvoet, B., 

& De Smedt, B. (2014). The association 

between children's numerical magnitude 

processing and mental multi-digit 

subtraction. Acta Psychologica, 145(1), 

75-83 

doi.org/10.1016/j.actpsy.2013.10.008 
 

8-9år Belgien Strategi 

Taluppfa

ttning 

Huvudrä

kning  

Flersiffri

g 

subtrakti

on 

 

Att undersöka 

om det fanns 

samband mellan 

barns 

taluppfattning 

och effektivitet i 

subtraktionsberä

kningar. Syftade 

till att undersöka 

symboliska och 

ickesymboliska 

operationer.  

56 elever. 

Genomförde 

datorbaserade test. 

Test som mätte 

taluppfattning, 

symboliskt och 

ickesymbolisk där 

eleven skulle fastställa 

vilket som var störst. 

Test i subtraktion där 

eleven skulle lösa 

direkt subtraktion och 

indirekt addition 

genom huvudräkning.  

Resultatet visar en 

positiv korrelation 

mellan taluppfattning 

och 

subtraktionsberäkning

ar. Resultatet var 

särskilt framträdande 

vid symboliska 

operationer. En hög 

taluppfattning 

korrelerar även med 

förmåga att lösa 

uppgifter genom 

indirekt addition. 

Noggrannhet och 

taluppfattning 

korrelerar vid samtliga 

tester.  

Murdiyani, N. M., Zulkardi, Putri, R. I. I., 

van Eerde, D., & van Galen, F. (2013). 

Developing a model to support students in 

solving subtraction. Indonesian 

Mathematical Society Journal on 

6-7år Indones

ien  

Subtrakti

on,  

Tallinje,  

Indirekt 

subtrakti

Subtraktionens 

olika betydelser 

leder  till att 

subtraktionsupp

gifter kan lösas 

Designforskning,  

Pilotstudie inför 

studien för att 

säkerhetsställa 

forskningens design. 

Resultatet visar att 

elever använder olika 

strategier för att lösa 

subtraktionsuppgifter.  

De flesta elever 
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Mathematics Education, 4(1), 95-112 

http://proxy.lnu.se/login?url=https://search

-proquest-

com.proxy.lnu.se/docview/1773214265?ac

countid=14827 

 

on,  

Indirekt 

addition  

med olika 

strategier. 

Tidigare 

forskning visar 

att framförallt ta 

bort används i 

utbildningen. 

Forskningen 

syftar till att 

utveckla 

aktiviteter som 

främjar 

förståelsen för 

att lösa 

flersiffrig 

subtraktion.  

31 elever och 1 lärare 

deltog i studien, olika 

aktiviteter 

genomfördes med 

eleverna, utformade 

för att gynna inlärning 

av subtraktion. Ett 

förtest gjordes inför 

studien. Data 

samlades in genom 

video, foto och skriva 

arbeten.  

förlitar sig på strategin 

ta bort. Vid flersiffrig 

subtraktion stötte 

elever på problem med 

att lösa uppgiften med 

direkt subtraktion och 

förstod att denna 

strategi inte alltid är 

effektivast.  

Den tomma tallinjen 

hjälpte elever att förstå 

fler strategier. Elever 

kan göra tiohopp på 

tallinjen men de har 

svårt att applicera det i 

subtraktion då det 

räknar upp eller ner, 

en för en.  

Nunes, T., Bryant, P., Hallett, D., Bell, D., 

& Evans, D. (2009) Teaching Children 

About the Inverse Relation Between 

Addition and Subtraction, Mathematical 

Thinking and Learning, 11:1-2, 61-78, 

doi: 10.1080/10986060802583980 

 

8år Storbrit

annien 

Invers 

Komple

ment 

principen 

överförin

g  

subtrakti

on 

Att undersöka 

hur 

undervisningsm

etoder påverkar 

elevers 

subtraktionsberä

kningar. Syftet 

var inte att 

jämföra olika 

metoder utan 

snarare att se om 

Två 

interventionsstudier. 

60 deltagare deltog i 

studie 1. Studie 2 

exkluderades pga. fel 

ålder. Eleverna 

delades in i tre 

grupper: muntlig, 

visuell och kontroll, 

som undervisades med 

olika metoder, ett 

Resultatet visar att 

elever som 

undervisades i grupp 

visuell och muntlig 

presterade bättre i 

jämförelse med 

kontrollgruppen på 

eftertestet i uppgifter 

med invers operation 

och i uppgifter med 

komplettering. 

http://proxy.lnu.se/login?url=https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/docview/1773214265?accountid=14827
http://proxy.lnu.se/login?url=https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/docview/1773214265?accountid=14827
http://proxy.lnu.se/login?url=https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/docview/1773214265?accountid=14827
http://proxy.lnu.se/login?url=https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/docview/1773214265?accountid=14827
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eleverna 

utvecklade sina 

kunskaper.  

eftertest visade på 

resultatet.   

Kontrollgruppen 

presterade dock bättre 

på kontrollproblem.  

Peters, G., De Smedt, B., Torbeyns, J., 

Ghesquiere, P., & Verschaffel, L. (2012). 

Children's use of subtraction by addition 

on large single-digit subtractions. 

Educational Studies in Mathematics, 

79(3), 335-349. doi:10.1007/s10649-011-

9308-3 

 

9- 11år Belgien Subtrakti

on 

genom 

addition 

(indirekt 

addition, 

ia) 

Strategi  

Ensiffrig 

subtrakti

on  

Tidigare 

forskning 

föreslog att 

elever flexibelt 

växlar mellan ia 

och ds. Studien 

syftade att 

undersöka detta 

genom att 

analysera barns 

svarstid på 

subtraktionsupp

gifter.   

106 elever varav 25 

elever 9 år, förtest för 

att få fram deltagare 

till studien, ett krav att 

de kunde lösa 

subtraktion i 

additionsformat. 

Deltagarna 

genomförde ett 

datortest med 64 

uppgifter, 32 i 

subtraktionsformat 

och 32 i 

additionsformat. 

Svarstiden klockades.  

Resultatet visar att 

barn inte flexibelt 

växlar mellan ds och 

ia. Resultatet visar att 

barn är beroende av 

direkt subtraktion vid 

uppgifter i 

subtraktionsformat och 

av indirekt addition i 

uppgifter i 

additionsformat.  

Peters, G., De Smedt, B., Torbeyns, J., 

Ghesquière, P., & Verschaffel, L. (2013). 

Children's use of addition to solve two‐
digit subtraction problems. British Journal 

of Psychology, 104(4), 495-511. doi: 
10.1111/bjop.12003 

9-11år 

 

 

 

Belgien Direkt 

subtrakti

on (ds) 

subtrakti

on 

genom 

addition 

(indirekt 

addition, 

ia) 

strategi 

Syftade till att 

undersöka 

elevers 

användning av 

subtraktion 

genom addition 

(indirekt 

addition) vid 

tvåsiffriga 

subtraktionsupp

gifter. Om de 

72 elever varav 23 

elever 9år. Urvalet 

gjordes av 177 elever, 

förkunskapskrav att 

kunna lösa subtraktion 

med addition, därefter 

skedde urvalet 

slumpmässigt. 32 

subtraktionsuppgifter 

mental uträkning, 

uppgifterna 

Resultatet visar att 

elever växlar strategi 

beroende på 

differensen i 

subtraktionsuppgiften. 

Ds är mest frekvent 

vid 

subtraktionsuppgifter 

med stor differens 

medan ia är mest 

frekvent vid liten 



 IX 

Tvåsiffri

g 

subtrakti

on 

växlade mellan 

ds och ia 

presenterades i 

subtraktionsformat 

(52-4=)och 

additionsformat 

(4+_=52) och innehöll 

tiotalsövergång. Mätte 

elevernas 

reaktionstider.  

differens.  

Torbeyns, J., De Smedt, B., Ghesquiere, 

P., & Verschaffel, L. (2009). Acquisition 

and use of shortcut strategies by 

traditionally schooled children. 

Educational Studies in Mathematics, 

71(1), 1-17. doi:10.1007/s10649-008-

9155-z 

 

7-10år Belgien Strategi  

Indirekt 

addition 

(ia) 

Kompen

sationsstr

ategin 

(co) 

Undersöka hur 

barn använder 

sig utav 

genvägsstrategie

r utan att ha 

blivit 

undervisade i 

det.  

195 elever, delades in 

i 3 grupper baserat på 

ett standardtest. 

Eleverna genomförde 

två test. Det första 

fokuserade på att 

eleverna skulle lösa 

uppgifterna så 

effektivt och noga 

som möjligt. I det 

andra testet skulle 

eleverna lösa 

uppgiften med två 

olika strategier. 

Eleverna förklarade 

sitt svar och uträkning 

muntligt direkt efter 

uppgiften.   

Resultatet visade att 

nästan inga elever 

använde ia eller co i 

det första testet. Test 

två visade att 

användningen av ia 

och co ökade något 

men inte signifikant. 

Yngre elever och 

lågpresterande 

använder inte 

genvägsstrategierna. 

Högpresterande och 

äldre elever tenderade 

att använda 

strategierna i högre 

utsträckning.  

Torbeyns, J., Peters, G., De Smedt, B., 

Ghesquière, P., & Verschaffel, L. (2016). 

Children's understanding of the 

9-10år Belgien Komple

ment 

principen 

Komplement 

principen, om 

elever kan se 

Två datorbaserad test, 

33 uppgifter (16 

addition 17 

Visade att elever 

kunde se sambandet. 

De flesta använde 



 X 

Addition/Subtraction complement 

principle. British Journal of Educational 

Psychology, 86(3), 382-396. 

doi:10.1111/bjep.12113 

 

 

Titta 

tillbaka 

uppgifter 

 

standard 

uppgifter 

sambandet 

mellan addition 

och subtraktion. 

subtraktion), med 

tiotalsövergång.  67 

deltagare.  

strategin ta bort, få 

använde subtraktion 

genom addition. När 

eleverna kunde titta 

tillbaka i test 2 ökade 

hastigheten och 

lösningsfrekvensen.  

Det fanns individuella 

skillnader i elevers 

förmåga att se 

sambandet.  
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