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Abstract: 
Syftet med den här studien har varit att få kunskap i vilka svårigheter som finns inom 

subtraktionsräkning samt deras orsaker. Frågeställningarna har varit till hjälp för att finna svar 

på studiens syfte. Studien är en systematisk litteraturstudie, vilket innebär att syftet besvaras 

utifrån tidigare gjord forskning. Resultat från tidigare forskning visar på en del svårigheter vid 

subtraktion, delvis har elever svårt med att låna korrekt vid uppställning, skillnaden mellan 

subtrahenden och minuenden, subtraktionsalgoritmer, neråträkning samt att se sambandet 

mellan subtraktion och addition. Orsakerna till dessa svårigheter var svårare att finna men det 

kan bero på utbildningen eleverna får, hur de ska använda olika strategier, att det finns flera 

olika sätt att räkna på, återskapandet av tidigare gjorda strategier samt felinlärningar. Att det 

finns svårigheter inom subtraktionen går inte att ta miste på men vilka orsakerna till 

svårigheterna är blir mer komplicerat eftersom ingen av de författare till de 

forskningsartiklarna som tagits med går något djupare in på det utan enbart nämner kort vad 

det kan bero på.    
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Inledning 
Genom mina VFU-perioder har jag kunnat se att när eleverna räknar subtraktion blandar de 

ihop det med addition. Eleverna räknar ofta plus istället för minus när det kommer till 

subtraktionsalgoritmer. Detta kan även ses i Bentleys analys av TIMSS-undersökningen 

(Trends in International Mathematics and Science Study) från 2007, där flera elever väljer att 

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

Enligt TIMSS-undersökningen från 2011 har Sverige ett sämre resultat inom matematiken än 

genomsnittet för elever inom EU/OECD-länder. Sverige har sedan 2007 stått still i 

utvecklingen medan andra länder har haft en positiv utveckling enligt TIMSS-

undersökningarna. Av TIMSS-undersökningen går det att utläsa att elever i årskurs 4 presterar 

sämre inom vissa matematiska områden, såsom taluppfattning och aritmetik, än vad de gör 

inom vissa andra matematiska områden, såsom datapresentationer (Skolverket, 2012:47ff). 

Foxman och Beishuizen (2002) genomförde en studie baserad på forskning där cirka 10 000 

elvaåringar testades i deras matematikkunskaper, eleverna kom från England, Wales samt 

Nordirland. Av de 10 000 eleverna togs 247 elever ut för att testas inom aritmetik, det visade 

sig att enbart 60 % av dessa klarade av att korrekt besvara uppgiften 64-27. Även i resultat 

från nationella prov i årskurs 3, som genomfördes läsåret 2014/15, var delprovet som 

behandlar skriftliga räknemetoder den del som eleverna hade svårast med, 16 % av eleverna 

nådde inte upp till minsta kravnivån (Skolverket, 2015:13f). Det går också att utläsa, vid de 

ämnesprov i matematik, som genomfördes 2009, att eleverna klarade av additionsuppgifter 

bättre än subtraktionsuppgifterna. Eleverna skulle addera tre föremål för att se vad de kostade 

tillsammans, 86 % av eleverna klarade av detta, medan vid en skriftlig räknemetodsuppgift 

som innehöll subtraktion var det enbart 71 % av eleverna som kunde få fram ett korrekt svar 

(Skolverket, 2010a:22). I och med dessa studier går det att utläsa att eleverna har svårare med 

subtraktion än addition. 

I läroplanen står det att elever ska få utveckla sina kunskaper inom matematiken för att den 

ska kunna hjälpa eleverna i deras vardag och inom olika ämnesområden. Eleverna ska även 

kunna utveckla en förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp, metoder och 

kunskaper som ska hjälpa dem att förstå användbarheten av kunskaperna i olika vardagliga 

sammanhang (Skolverket, 2011:62). Det är tydligt att detta inte alltid fungerar eftersom 

TIMSS-undersökningen från 2007 visar att endast en tredjedel av eleverna har lärt sig 

använda standardalgoritmen för subtraktion i årskurs 4, vilket kan förklara varför det är så låg 

svarsfrekvens. Ett stort antal elever väljer att inte besvara frågorna alls istället för att försöka 

räkna ut uppgiften (Skolverket, 2008a:53f).  

Det är viktigt att lärare kan bemöta elever och deras svårigheter på rätt sätt i undervisningen, 

men för att kunna göra detta behöver de först kunskaper om vilka svårigheterna är. Med tanke 

på vad jag sett under mina VFU-perioder och vad forskning visar vill jag fördjupa mig inom 

subtraktionen och undersöka vad det är som gör det svårt för eleverna. De ämnesprov som 

gjordes i årskurs 5 visar att eleverna har svårare med subtraktion än med addition (Skolverket, 

2010b:28ff). När det gäller subtraktion är det vanligt att eleverna först och främst blandar ihop 

subtraktion med addition, därefter att de ställer upp talen fel, slutligen att de alltid subtraherar 

det minsta från det största (tar inte hänsyn till platsvärden) (McIntosh, 2013:125). Det är 

mycket vanligare att eleverna gör fel på subtraktion än vid addition, felen som kan bli vid 

addition är oftast att eleven gör ett ”tabellfel”, räknar fel eller ställer upp fel (McIntosh, 

2013:124). McIntosh (2013) tar upp en del svårigheter när det gäller subtraktion, men hur 

uppkommer dessa svårigheter?  
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Bakgrund  

Styrdokument 
Enligt Lgr11 är ett syfte i ämnet matematik att eleverna ska utveckla kunskaper inom 

matematiken som kan hjälpa dem i vardagen och inom olika ämnesområden. De ska även få 

möjlighet till att reflektera över matematikens betydelse och hur den kan användas i 

vardagslivet (Skolverket, 2011:62).  

Det centrala innehållet tar upp att elever i årskurs 1-3 dels ska få utveckla dessa kunskaper: 

 ”Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan 

användas för att ange antal och ordning.  

 Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal 

och symbolernas utveckling i några kulturer genom historien. 

 Del av helhet och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla 

bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal. 

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

 Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och 

överslagsräkning och vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. 

Metodernas användning i olika situationer. 

 Rimlighetsbedömning vid enkla beräkningar och uppskattningar” (Skolverket, 

2011:63). 

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

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

egenskaper. Eleverna ska även kunna göra enkla beräkningar och kunna välja lämplig 

räknemetod vid addition och subtraktion (Skolverket, 2011:67). 

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

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

för fortsatt utbildning.” I och med detta är det viktigt att se till att eleverna utvecklas så långt 

det är möjligt och att de får tillräckliga kunskaper för att kunna göra egna livsval och ha 

möjligheten att vidareutbilda sig utifrån de kunskaper grundskolan har gett dem.  

Mönster inom matematik 
Nationalencyklopedin (2016) definierar matematiken som ”en abstrakt och generell vetenskap 

för problemlösning och metodutveckling”. Matematiken är alltså inte bunden till ett specifikt 

problem utan är frigjord för att kunna tillämpas på flera olika situationer (Löwing & Kilborn, 

2002:40). Däremot finns det regler som beskriver hur ett problem ska lösas, en sådan samling 

regler kallas för algoritm som är från ett grekiskt ord som betyder tal. Aritmetik betyder 

räknekonst och beskriver läran om hur vi räknar med tal (Vejde, 1995:4ff). Minuend och 

subtrahend är det vi idag i skolan kallar för term vid räkning av subtraktion. Minuend är det 

tal som står först i subtraktionsalgoritmen, alltså det tal som det ska tas bort något ifrån. 

Subtrahend är därmed de tal som ska dras bort från minuenden (Löwing, 2008:85).  

Många elever kan se matematik som något som uttrycker symboler, hur vi lär oss tabeller 

utantill och hur vi räknar med redan förutbestämda regler. När vi löser uppgifter för att få 

fram rätt svar missar vi reflektionen kring det, har vi grundförståelsen kommer även 

reflektionerna naturligt (Olsson & Forsbäck, 2008:7). Om elever enbart lär sig att lösa uppgift 

efter uppgift i matematikboken lär de sig att svaret är det viktiga. Att ha grundläggande 

kunskaper kan för vuxna ses som något enkelt och naturligt. Det är därför viktigt att redan 

från start, för att förhindra svårigheter längre fram, ge eleverna en stabil grund. Eleverna 
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behöver förstå vägen fram till svaret, att vägen dit är den viktigaste (Olsson & Forsbäck, 

2008:26).  

Boaler (2011:23) menar att matematik är ett fenomen som ska hjälpa till att göra omvärlden 

mer begriplig hon påpekar att matematiken finns överallt, i allt. Det som finns i världen, allt 

från en blomma till en människa, har proportioner som hör ihop med matematiken. Boaler 

(2011:26) tar upp att det är dessa proportioner som borde belysas inom matematik-

undervisningen, det är dessa som uttrycker förhållanden med hjälp av numeriska, grafiska och 

symboliska former. Adler (2007:10f) menar att matematik är när vi kan se mönster och även 

har en igenkänning. Hans utgångspunkt är att matematiken är detsamma som att växla mellan 

olika tankeprocesser med att känna igen och se mönster. Boaler (2011:17) tar även upp att 

matematiken kan ses ur flera olika perspektiv; matematiken kan vara en mänsklig aktivitet, ett 

socialt fenomen, olika metoder som ska underlätta synen på vår omvärld samt en del av vår 

kultur.  

George Polya (2013), som var en ungersk framgångsrik forskare, skapade en lista på hur han 

ansåg att de matematiska problemen skulle lösas. Listan består av fyra steg som ska 

genomföras i en viss följd. Det första steget är att förstå problemet, andra att göra en plan, 

tredje att utföra planen och det sista steget att se tillbaka på vad som gjorts. Han menar att 

detta skulle hjälpa eleverna att bli mer framgångsrika i sin matematikutveckling, de får en 

annan syn på matematiken än om de bara ska svara rätt hela tiden. Kerstin Thörn och Olof 

Magne (Magne, 1998:129) menar att det ska finnas ett samspel mellan elevens inlärningsstil 

och matematikens innehåll, de kallar detta för faktor-samspelsmodellen. Ju djupare den 

flerdimensionella matematikkunskapen är desto mer matematik kan läras in, vilket innebär att 

det ska finnas ett samspel mellan elevens inlärningsstil och matematiken som ska läras in.    

Grunderna för addition och subtraktion  
Addition, som är det räknesätt som oftast blir introducerat först för eleverna, innebär att du 

”lägger till” eller ”ökar”. Eleverna får oftast lära sig addition genom att träna på en talramsa. 

Talramsan går ut på att eleverna hela tiden lägger till 1, till exempel 0+1=1, 1+1=2, 2+1=3, 

3+1=4 osv. När eleverna har förstått hur den fungerar går de vidare till att träna på upprepad 

addition genom att använda en additionstabell. Additionstabellen innebär att eleverna lär sig 

räkna ihop summan av samtliga tal 0-9, till exempel 2+3=5, 5+5=10, 3+6=9 osv. Redan vid 

tidig ålder är det viktigt att eleverna får träna sig på dessa tabeller eftersom de gör det enklare 

för eleverna att göra beräkningar, allra helst uträkningar där summan blir över 10, så kallade 

tiotalsövergångar (Grevholm, 2012:102). Även Elwes (2014:12) tar upp att det är viktigt att 

eleverna först tränar på att räkna med talen 0-9, när eleverna kan detta med säkerhet är det 

dags att gå vidare till större tal. Om eleverna inte har en säkerhet när det gäller små tal blir det 

mycket svårare för dem att gå vidare med en förståelse.  

Subtraktion, som är en motsats till addition, handlar istället om att ”ta bort”, ”skillnaden”, 

”minska” eller ”fylla ut”. Det kan vara väldigt givande att lära eleverna att se subtraktion som 

en omvänd addition, eleverna kan använda samma tabeller som inom addition men istället för 

att lägga till 1 på talramsan ska de minska med 1 (Grevholm, 2012:102f). När en elev räknar 

subtraktion genom att ”ta bort” innebär det t.ex. att eleven ska räkna ut talet 13-7, där tas 

något bort från ursprunget (Löwing, 2008:30). McIntosh (2013:61) menar att det är viktigt att 

eleverna förstår att det finns en relation mellan addition och subtraktion. De metoder som 

används vid addition går att använda på subtraktion om du vänder på det, subtraktion är en 

motsats till addition, med vissa mindre justeringar. Även Elwes (2014:19) påpekar att den 

gyllene regeln är att samtliga metoder för addition går att anpassa till subtraktion. Larsson 

(2011:46) menar även hon att subtraktion och addition hör ihop, de ska alltid ses tillsammans. 
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Subtraktion är den omvända operationen till addition och tvärtom. Dessa två räknesätt ska 

redan från start introduceras gemensamt för eleverna för att de lättare ska kunna se sambandet 

mellan addition och subtraktion.  

Vid räkning med subtraktion och addition finns det två olika sätt att använda räknesätten på, 

det dynamiska och det statiska. Det dynamiska innebär att det är något som ”tas bort”, 

”minskas” för subtraktion, för addition är det något som ”läggs till”, ”ökas”. Det statiska 

innebär istället att det är något som jämförs eller att en helhet delas upp i olika delar (Larsson, 

2011:47). Det svenska läromedlet behandlar oftast det dynamiska, eleverna ska träna på att 

räkna ut minskningen för att få reda på hur mycket som finns kvar efteråt, alternativt räkna ut 

ökningen för att få fram det totala. För att få en klarare bild av vad subtraktion och addition är 

behöver eleverna även få träna på det statiska sättet och få koppla det till vardagliga 

situationer där de själva får möjlighet att ställa frågor och även besvara dem (Larsson, 

2011:49).  

TIMSS och PISA 
TIMSS-rapporterna undersöker elevers prestationer och attityder till matematik och hur 

kunskaper har förändrats över tid samt jämför resultaten mellan olika länder. Från 2011 går 

det att se att svenska elever i årskurs 4 får ett resultat som visar att de ligger lägre än 

genomsnittet i EU/OECD-länderna. Årskurs 4 visar, sedan förra TIMSS-rapporten som 

gjordes 2007, att kunskapsnivån bibehålls. TIMSS 2007 och TIMSS 2011 visar att resultaten 

är desamma (Skolverket, 2008b; 2012). Per-Olof Bentley gjorde en djupanalys av TIMSS-

undersökningen från 2007, där han kunde utläsa att flertalet elever hade problem inom 

subtraktion (Skolverket, 2008a:71).  

PISA-undersökningen (Programme for International Student Assessment) undersöker hur 

skickliga elever i årskurs 9 är på att sätta sin kunskap i ett sammanhang. Det är för att se hur 

väl förberedda eleverna är inför sina fortsatta studier eller kommande arbetsliv. Sveriges 

resultat har sjunkit sedan första testet som gjordes år 2000, 2012 hamnade Sverige under 

genomsnitts-OECD, detta under samtliga områden inom matematiken. PISA 2012 visade att 

genomsnitts-OECD för samtliga länder var 494, Sverige hamnade dock på 478 poäng. Sverige 

låg även under genomsnittet gällande flest antal obesvarade frågor, de frågor som hade krav 

på redovisning var de som förblev mestadels obesvarade (Skolverket, 2013).  

Syfte och frågeställning 
Syftet med arbetet är att söka kunskap i om det finns någon förklaring till varför subtraktion 

är svårare att lära sig än addition. För att kunna besvara detta preciseras syftet i dessa 

frågeställningar: 

 Vilka svårigheter finns för elever att lära sig samt att räkna subtraktion? 

 Vilka är orsakerna till dessa svårigheter? 

Metod  
För att besvara frågeställningarna har en systematisk litteraturstudie gjorts. I en systematisk 

litteraturstudie blir litteratur granskad på ett tydligt tillvägagångssätt. Både urval och 

granskning ska ske med en vetenskaplig, replikerbar och transparent metod eftersom det 

minskar risken för att resultatet blir partiskt utifrån författarens egna åsikter (Bryman, 

2011:102).  
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I det här avsnittet finns beskrivning av tillvägagångssättet för sökprocessen. Först beskrivs 

databaserna som har använts, sedan urvalsprocessen. Vidare ges en beskrivning av 

sökprocesser, sökord och begränsningar samt analys av funna artiklar. Även en översikt av 

innehållsanalysen ges och hur den gått till sedan avslutas kapitlet med de etiska aspekterna.  

Databaser 
Vid sökningarna användes två olika sökmotorer: Summon@Dalarna och ERIC Proquest. Som 

komplement vid sökningarna som inte gav något specifikt har även Google Scholar sökts på. 

Det som hittades på Google Scholar har sedan sökts på Summon@Dalarna eller ERIC 

Proquest för att enklare se om artiklarna/avhandlingarna som hittades på Google Scholar var 

peer-reviewed. Google Scholar har enbart använts som komplement för att det inte går att 

söka efter endast peer-reviewed artiklar/avhandlingar där. Därför sattes den upp som 

komplement för att utöka sökningar som inte gav någon artikel alls från endera 

Summon@Dalarna eller ERIC Proquest. I tabell 1 går det att se att den har använts en gång 

för att komplettera en sökning på ERIC Proquest som inte gav något resultat som kunde 

användas i studien.  

Summon@Dalarna är Högskolan Dalarnas egen söktjänst, den täcker upp bibliotekets tryckta 

och elektroniska material (Högskolan Dalarna, 2016). I den här studien har den använts för att 

finna vetenskapliga tidskriftsartiklar och avhandlingar. ERIC Proquest är en internationell 

databas, huvudsak på engelska, där det går att söka efter pedagogik och psykologi (Eriksson 

Barajas, Forsberg och Wengström, 2013:75). Även denna har använts för att finna 

vetenskapliga tidskriftsartiklar och avhandlingar. Google Scholar är en databas som är 

specialiserad på att hitta vetenskapligt material på Internet (Eriksson Barajas m.fl., 2013:78). 

Urval 
Syftet med studien har varit att undersöka svårigheter inom subtraktion för elever i skolans 

lågstadium, vilket i Sverige inkluderar åldrarna 7-9. Med tanke på det har fokus varit på 

artiklar som helt eller delvis behandlar dessa åldrar, eftersom det kan skilja sig åt mellan olika 

länder vilka skolåldrar som definieras som lågstadium. Ett annat kriterium har varit att 

forskningen ska ha behandlat subtraktion på ett sådant sätt att det går att avläsa svårigheter 

och/eller varför dessa svårigheter orsakas. Målet var att försöka täcka upp så mycket som 

möjligt eftersom alla elever är olika och problem kan återkomma oberoende på hur gammal 

en studie är, därför beslutades att ingen begränsning på hur långt bak i tiden studierna 

genomfördes gjordes. Enbart engelska sökord har valts vilket har resulterat i att de träffar som 

fåtts har varit skrivna på engelska. Urvalskriterierna är med andra ord att forskningarna ska gå 

att finna med hjälp av engelska sökord, ska fokusera på elever i åldern 7-9 år samt ska 

behandla svårigheter/orsaker inom subtraktion. Eftersom sökningarna efter forskning sker via 

Internet är det även viktigt att vara källkritisk. Källkritik innebär att se på hur vidare den 

information som hittas är autentisk, trovärdig, representativ för området och meningsfull 

(Bryman, 2011:489). I studien används enbart artiklar som är kritiskt granskade av två 

oberoende forskare vilket innebär att de ska vara trovärdiga, men det är ändå viktig att ta en 

egen ställning till den information som hittas.  

Sökprocess, sökord och begränsningar 
För att kunna besvara litteraturstudien behöver det ses över vad tidigare forskning har sagt om 

svårigheter vid subtraktion. För att göra det har sökorden tagits fram utifrån syftet och 

frågeställningar. 

Sökningen började med att söka på Summon@Dalarna, där valdes alternativen e-bok/bok, 

bokrecension samt bokkapitel bort helt i sökresultatet. Vid sökning av “learning subtraction”, 

“learning subtraction difficulties” och “subtraction strategies” valdes ämnesorden: 
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“algorithms”, “arithmetic” samt “elementary education”. Vid sökningen “difficulties 

subtraction” valdes ämnesorden: “arithmetic” och “mathematics education”. Valet av att  

använda ämnesord var för att enklare begränsa sökningens resultatmängd. Vid sökning på 

ERIC Proquest söktes det på de förvalda sökorden utan tillvalda ämnesord. I tabell 1 nedanför 

finns en sammanställning av sökningarna för att ge en enklare överblick av sökresultaten. För 

att begränsa sökningarna har det enbart sökts efter ”peer-reviewed” och fulltext, detta 

eftersom det skulle vara enklare att kunna hitta hela artiklarna/avhandlingarna om de verkade 

passa studien. När sökningarna i databaserna gjordes användes inte trunkering. Trunkering 

innebär att en asterisk (*) läggs till på slutet av ordet. Detta gör att oberoende av ändelsen på 

ordet ska samtliga ord med den stammen hittas (Eriksson Barajas m.fl., 2013:81). Om 

trunkering hade använts hade det förmodligen blivit fler sökträffar.  

Vid de fall där sökorden gav en så pass stor mängd träffar att det inte gick att gå igenom 

samtliga titlar sorterades träffarna efter relevans, detta innebar att ju längre ner i sökningen 

träffarna fanns desto mer irrelevanta blev de. Genom en snabb överblick gick det att se 

ungefär var gränsen gick där det inte längre var relevanta träffar till sökorden och därför var 

det inte nödvändigt att leta nedanför den gränsen. Detta är redovisat i Tabell 1 där det finns en 

sammanställning av sökningarna och dess resultat.  

För att se om artiklarna/avhandlingar passade in i studien lästes titlarna först, om de passade 

in någorlunda lästes abstrakten för att se om det fortfarande stämde överens med vad studien 

skulle besvara. Stämde det fortfarande sparades de ner till datorn för fullständiga 

genomläsning vid ett senare tillfälle. När sökningarna var klara lästes först de 

artiklar/avhandlingar som sparats ner (37 stycken) överskådligt. Detta för att få en överblick 

om de fortfarande passade till syftet och frågeställningarna. Somliga av artiklarna kunde 

sedan läggas bort eftersom de inte passade in på det som skulle besvaras. Därefter lästes varje 

enskild artikel/avhandling (de som passade, 10 stycken) noggrant och de delar som passade in 

på studien plockades ut för att sedan besvara frågeställningarna.  

Tabell 1. Sammanställning av databaser och sökord.  

 Antal 

träffar 
Lästa 

titlar 
Lästa 

abstrakt 
Sparade 

och lästa 
Använda 

i arbetet 
Google Scholar      
– difficulties subtraction 215000

1 150 10 6 2 

 
ERIC proquest 

 
 

   

– learning subtraction 70 70 10 2 1 
– difficulties subtraction 9 9 5 3 0 
– learning subtraction difficulties 9 9 8 5 1 
– subtraction strategies 15 15 9 4 1 

 
Summon@Dalarna 

 
 

   

– difficulties subtraction 1077
2 150 15 5 1 

– learning subtraction 2092
3 150 10 7 2 

– learning subtraction difficulties 137 137 19 4 1 
– subtraction strategies 3170

4 150 11 1 1 

                                                 

1
 Sökresultatet ohanterbart. Titlar lästa till och med 150, sorterade efter relevans. 

2
 Se föregående not. 

3
 Se föregående not. 

4
 Se föregående not.  



 

 8 

 
Totalt 

 
219269 

 
840 

 
97 

 
37 
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Den litteratur som inte har uppfyllt de urvalskriterier som varit förbestämda har valts bort. 

Detta innebar att litteratur som inte hanterat rätt åldersgrupp för undersökningen inte har tagits 

med. Om de inte har behandlat subtraktion på ett sådant sätt att det gått att avläsa svårigheter 

(vilka/varför) har de inte heller tagits med, eftersom de därmed inte har en direkt koppling till 

det som undersöks. Litteratur som har behandlat svårigheter för elever med särskilda behov 

har också valts bort eftersom det blir en undersökning i sig och i den här studien var syftet att 

se svårigheterna överlag inte svårigheter som kan vara specifikt kopplade till att elever har 

särskilda behov.   

Översikt av artiklar 
Tabell 2 visar på att de artiklar som använts publicerades mellan 1978-2012. Artiklarnas olika 

syften behandlar antingen svårigheter i matematik, strategier inom matematik eller 

förhållandet mellan addition och subtraktion. I tabellen går det att utläsa vilka författarna är, 

titeln, var artikeln är publicerad, vilket land, årtal, om det är en artikel eller avhandling samt 

vilken ålder som studerats.  

Tabell 2. Översikt av det använda/analyserade materialet.   

Författare Titel Publicering Land År Texttyp Studerad 

ålder 
Baroody, Arthur 

J. 
Children’s 

Difficulties in 

Subtraction: 

Some Causes 

and Questions 

Journal for 

Research in 

Mathematics 

Education 

USA 1984 Artikel 6-11 år 

Barrouillet, 

Pierre, Mignon, 

Mathilde & 

Thevenot, 

Catherine 

Strategies in 

subtraction 

problem solving 

in children 

Journal of 

Experimental 

Child 

Psychology 

Schweiz 2008 Artikel 8-9 år 

Brown, John 

Seely & Burton, 

Richard R. 

Diagnostic 

Models for 

Procedural Bugs 

in Basic 

Mathematical 

Skills 

Cognitive 

Science 
USA 1978 Artikel 9-14 år 

Chang, Kuo-En, 

Lin, Mei-Ling & 

Chen, Sei-Wang  

Application of 

the Socratic 

dialogue on 

corrective 

learning of 

subtraction 

Computers & 

Education 
Taiwan 1998 Artikel 9 år 

Fiori, Carla & 

Zuccheri, 

Luciana 

An 

Experimental 

Research on 

Error Patterns in 

Written 

Subtraction 

Educational 

Studies in 

Mathematics 

Italien 2005 Artikel 9-12 år 

Fuson, Karen More 

Complexities in 

Journal for 

Research in 

USA 1984 Artikel 6-8 år 
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Subtraction Mathematics 

Education 
Lindvall, C. 

Mauritz & 

Ibarra, Cheryl 

Gibbons 

Incorrect 

Procedures Used 

by Primary 

Grade Pupils in 

Solving Open 

Addition and 

Subtraction 

Sentences 

Journal for 

Research in 

Mathematics 

Education 

USA 1980 Artikel 5-11 år 

Mundia, 

Lawrence 
The Assessment 

of Math 

Learning 

Difficulties in a 

Primary Grade-4 

Child with High 

Support Needs: 

Mixed Methods 

Approach 

International 

Electronic 

Journal of 

Elementary 

Education 

Brunei 2012 Artikel 9-10 år 

Nunes, 

Terezinha, 

Bryant, Peter, 

Hallett, Darcy, 

Bell, Daniel & 

Evans, Deborah 

Teaching 

Children About 

the Inverse 

Relation 

Between 

Addition and 

Subtraction 

Mathematical 

Thinking and 

Learning 

Storbritannien 2009 Artikel 5 och 8 år 

Riccomini, Paul 

J. 
Identification 

and remediation 

of systematic 

error patterns in 

subtraction 

Learning 

Disability 

Quarterly 

USA 2005 Artikel 5-11 år 

 

Den utvalda litteraturens kvalitet 
När en kvalitetsbedömning sker är det viktigt att den utgår från vissa specifika krav, detta 

eftersom bedömningen ska kunna ske på ett systematiskt sätt (Eriksson Barajas m.fl., 

2013:114). Detta innebär att de artiklar som har hittats har blivit bedömda utifrån deras syfte 

med undersökningen, att det går att se ett resultat, att resultatet verkar giltigt samt om studien 

tycks hålla en hög kvalitet i det stora hela. Eriksson Barajas m.fl. (2013:114,145) menar att 

det är viktigt att dessa punkter ses över samt att en helhetsbedömning görs av studien. De 

artiklar som tagits med i den här studien har samtliga tydliga syften och det går att utläsa ett 

resultat som verkar vara trovärdigt. Dessa artiklar har även blivit granskade av två oberoende 

forskare (peer-reviwed) vilket innebär att de håller en hög kvalitet.   

Innehållsanalys 
Artiklarna har blivit analyserade med hjälp av en innehållsanalys. Detta innebar att de 

slutsatser som fås ifrån de funna artiklarna har samlats ihop på ett systematiskt och objektivt 

sätt. Genom att ta de centrala resultaten från analysen och sortera dem i redan förbestämda 

kategorier blir det både systematiskt och objektivt (Bryman, 2011:282f). Det innebär att 

artiklarnas slutsatser samt centrala analysresultat har tagits ut och sorterats utifrån 

förbestämda kategorier – som i det här fallet är frågeställningarna. Eftersom studien går ut på 

att försöka finna svar på frågeställningarna: ”Vilka svårigheter finns för elever att lära sig 
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samt att räkna subtraktion?” och ”Vilka är orsakerna till dessa svårigheter?”, blir det rimligt 

att korta ner kategorierna till ”svårigheter” samt ”orsaker”.  

I Tabell 3 ses en sammanställning av detta för att enklare se vilka artiklar som besvarar 

vilken/vilka frågeställningar. För enkelhetens skull benämns, i tabellen, ”svårigheter” som 

nummer 1 och ”orsaker” som nummer 2. Efter varje centralt innehåll kommer siffran 1 eller 2 

stå innanför parentes för att det ska vara enkelt att se vilken/vilka frågeställning/ar det hör 

ihop med. 

Tabell 3. Innehållsanalys. 

Artikel Resultat som är relevant 

Baroody, Arthur J. (1984) Children’s Difficulties 

in Subtraction: Some Causes and Questions 
 Neråträkning och uppåträkning försvårar 

(1) 

 Svårigheter beroende på elevers 

tillvägagångssätt (2) 

Barrouillet, Pierre, Mignon, Mathilde & 

Thevenot, Catherine (2008) Strategies in 

subtraction problem solving in children 

 Större tal leder lättare till felberäkningar. 

(1) 

 Ovanligt, vid subtraktion, att elever 

plockar svaret från minnet. (2) 

 Svar vid addition finns i det verbala 

minnet, subtraktion kräver en längre 

process. (2) 

 Svårigheter kopplade till minuenden och 

subtrahendens storlek. (2) 

 Strategier vid subtraktion är långsamma. 

(2) 

Brown, John Seely & Burton, Richard R. (1978) 

Diagnostic Models for Procedural Bugs in Basic 

Mathematical Skills 

 Låna vid uppställning leder till flera olika 

missförstånd. (1) 

 Subtraherar alltid det minst från största. 

(1) 

 Felinlärningar skapade av läraren. (2)  

Chang, Kuo-En, Lin, Mei-Ling & Chen, Sei-

Wang (1998) Application of the Socratic 

dialogue on corrective learning of subtraction 

 Svårt att låna korrekt. (1) 

 Det kan vara fler än ett missförstånd hos 

eleven kopplat till ett felberäknat tal. (2) 

Fiori, Carla & Zuccheri, Luciana (2005) An 

Experimental Research on Error Patterns in 

Written Subtraction 

 Svårigheter att låna vid uppställning. (1) 

 Elever subtraherar icke-existerande 

siffror. (1) 

 Aritmetiska tabellerna svåra. (1/2) 

 Elever saknar den matematiska logiken. 

(2) 

 Svårt att räkna med siffran noll på grund 

av bristande inlärning. (2) 

Fuson, Karen (1984) More Complexities in 

Subtraction 
 Subtraktion mer komplext än addition (2) 

 Elevers simultanförmåga påverkar vid 

neråträkning (1) 
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Lindvall, C. Mauritz & Ibarra, Cheryl Gibbons 

(1980) Incorrect Procedures Used by Primary 

Grade Pupils in Solving Open Addition and 

Subtraction Sentences 

 Svårare att lösa ett tal när minuenden 

saknas än när subtrahenden saknas. (1) 

 Svårare att lösa algoritmer med 

uträkningen till höger och svaret till 

vänster. (1) 

Mundia, Lawrence (2012) The Assessment of 

Math Learning Difficulties in a Primary Grade-4 

Child with High Support Needs: Mixed Methods 

Approach 

 Inlärt hos elever att matematik ska vara 

svårt. (2) 

 Otillräcklig undervisning (2) 

 Svårt att förstå de matematiska 

procedurerna. (2) 

 Elever med redan existerande 

inlärningssvårigheter. (2) 

Nunes, Terezinha, Bryant, Peter, Hallett, Darcy, 

Bell, Daniel & Evans, Deborah (2009) Teaching 

Children About the Inverse Relation Between 

Addition and Subtraction 

 Svårt att se sambandet mellan 

subtraktion och addition. (1)  

 Svårt att se sambandet mellan delar och 

helheter, vilket kan leda till svårigheter 

för elever. (1) 

Riccomini, Paul J. (2005) Identification and 

remediation of systematic error patterns in 

subtraction 

 “Borrowing across a zero digit” leder till 

vanliga misstag hos elever. (1)  

 ”Smaller-from-larger” är ett vanligt 

missförstånd. (1) 

 

För att kort sammanfatta Tabell 3 tar Baroody (1984) och Barrouillet, Mignon och Thevenot 

(2008) i sina studier upp olika strategier som elever kan använda vid subtraktion. Chang, Lin 

och Chen (1998), Riccomini (2005), Baroody (1984) och Fiori och Zuccheri (2005) tar alla 

upp svårigheter som kan finnas vid subtraktion. I Fuson (1984) samt Nunes, Bryant, Hallett, 

Bell och Evans (2009) studier jämförs subtraktion med addition och elevernas uppfattningar 

av räknemetoderna. Lindvall och Ibarra (1980) går mer in på vilka strategier som kan 

användas vid subtraktion och addition. Brown och Burton (1978) och Mundia (2012) 

undersöker matematiken i helhet för att se vilka svårigheter som finns i ämnet.  

Etiska aspekter, reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
Eriksson Barajas m.fl. (2013:141) tar upp att det är viktig att forskaren är noggrann när denne 

redovisar resultat och att det finns en välgrundad redovisning av resultatet. När det görs 

vetenskapliga studier är ett av kraven att det finns etiska överväganden när det gäller val av 

urval och sökning av litteratur (Eriksson Barajas m.fl., 2013:70). Alla artiklar och 

avhandlingar som tagits med för att besvara frågeställningarna har blivit granskade av 

experter, så kallat peer-reviewed. När de har blivit utvalda har de även blivit kritiskt 

granskade och återgetts på ett sådant sakligt och objektivt sätt som möjligt, detta för att 

bibehålla en hög reliabilitet. Reliabilitet handlar om hur pålitlig en forskning är (Gilje & 

Grimen, 2007:29; Larsen, 2009:35).  

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

relevant för frågeställningen, att hypotesen och tillvägagångssättet stämmer överens med de 

empiriska data som samlats in (Gilje & Grimen, 2007:30; Larsen, 2009:26). De artiklar som 

använts är relevanta, eftersom de tar upp information och hypoteser som hjälper till att 

besvara frågeställningarna. Vidare är det bra om resultatet är generaliserbart. 
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Generaliserbarhet innebär hurvida det resultat som framkommit går att se på en population 

och inte enbart på det urval som undersökts. För att få en bra generaliserbarhet är det bra om 

ett slumpmässigt urvalsförfarande har skett. Om urvalsförfarandet varit bristfälligt blir det 

svårt att generalisera resultatet på annat än det urval som undersökt i resultatet (Eriksson 

Barajas m.fl., 2013:100). Resultatet kan ses som generaliserbart, eftersom det finns en 

internationell och tidsmässig spridning på de artiklar som använts och därmed kan det ses att 

samma problematik återfinns både över landsgränser och över tid. 

Resultat  
I det här avsnittet presenteras resultatet utifrån den innehållsanalys som finns under 

metoddelen. För att enklare kunna presentera detta behölls de kategorier som skapades vid 

analyseringen av artiklarna. Därmed blir frågeställningarna även utgångspunkten i denna del.  

Vilka svårigheter finns för elever att lära sig samt att räkna subtraktion? 
Nunes m.fl. (2009:62) påpekar att många elever har svårt att se sambandet mellan subtraktion 

och addition. Nunes m.fl. menar att det går att tänka på olika sätt kring sambandet, dels 

genom ”samma/lika” samt ”lägga till/ta bort” och dels genom att se på kvantiteten. När 

sambandet ses genom ”samma/lika” och ”lägga till/ta bort” ges ett exempel på när ett barn får 

smuts på tröjan (smutsen adderas) och när tröjan sedan tvättas försvinner smutsen (smutsen 

subtraheras), tröjan återgår till att se ut som den gjorde från början. Om sambandet istället ses 

med hjälp av kvantiteten, ger de ett annat exempel: om du har 10 godisbitar och får tre till och 

sedan äter upp tre stycken (behöver inte vara de tre du precis fick) har du fortfarande 10 

stycken kvar. Mängden är alltså densamma fortfarande. Subtraktionen och additionen tar på 

det sättet ut varandra. Vidare kan eleverna ha svårigheter med att se sambandet mellan delar 

och helheter (Nunes m.fl., 2009:63). Om elever har svårt att se sambandet mellan delar och 

helheter brukar de få svårt att lösa tal som ”a+b=c; c-a=?”. Eleverna behöver här få en 

förståelse för att om de lägger till a med b blir det c. Om du istället har c och tar bort b blir det 

enbart a kvar. Om eleverna får en bra grund för detta går det att se att subtraktionen ”tar 

tillbaka” additionen som skedde i steget innan. Detta behöver eleverna få med sig från början 

för att få en bra utveckling i matematiken. Fiori och Zuccheri (2005:327f) kunde genom deras 

undersökning se att ett vanligt fel var att elever vid uppställning subtraherade siffror som inte 

existerade i talet, till exempel 700-5 fick de till 145 genom att de lagt till att talet blivit 700-

555. 

Brown och Burton (1978:162ff) kunde utläsa flera missförstånd som frekvent återkom hos 

flera elever. Det missförstånd som skedde oftast i deras undersökning var att flertalet eleverna 

alltid subtraherar det minsta talet från det största, eleverna har inte förstått att det ibland är det 

största talet som ska subtraheras. Även Riccomini (2005:234) kunde se att flertalet elever 

hade svårt med ”Smaller-from-larger” (SFL), dessa elever tror att det alltid är det minsta talet 

som ska tas bort från det stora, vilket inte stämmer. När eleverna räknar på det sättet har de 

inte helt förstått hur algoritmen är uppbyggd. Detta problem fanns hos elever inom samtliga 

prestationsnivåer. 

Fuson (1984:215ff) påpekar att eleverna kan vid subtraktionsräkning till exempel välja att 

räkna upp (addera) eller att räkna ner (subtrahera). När eleverna väljer det andra alternativet 

(räkna ner) måste de hålla koll på två saker, de måste ha koll på hur många steg de tagit neråt 

samtidigt som de ska hålla koll på hur många steg de tagit. De ska alltså samtidigt som de 

räknar ner räkna uppåt, vilket kan försvåra räkneprocessen. För att göra det tydligt kommer 

här ett exempel: 5-2=?, eleverna börjar här med att gå ner ett steg från 5 till 4 - eleverna ska 

först hålla reda på att de nu är på 4 och att de tagit 1 steg - sen fortsätter de från 4 till 3 och 
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ska nu hålla koll på att de är på tal 3 men tagit 2 steg. Eleverna ska nu kunna förstå att svaret 

på 5-2=3. Baroody (1984:205f) tar också upp att elever får svårt med subtraktionen när de ska 

räkna neråt eftersom de måste hålla koll på antal steg de tagit, det blir både neråträkning och 

uppåträkning. Vid addition behöver eleverna enbart räkna åt ett håll. Vid räkning av större 

subtraktionsalgoritmer blir det nästintill omöjligt för eleverna att räkna bakåt samtidigt som 

de ska hålla reda på hur många steg de tagit (Baroody, 1984:205f). 

Lindvall och Ibarra (1980:52) kunde se att det även fanns problem vid subtraktionsalgoritmer 

där den saknade termen är på första positionen till exempel. x-3=4. Det var färre elever som 

klarade att räkna ut svaret än om den saknade termen var på andra platsen t.ex. 7-x=4. 

Eleverna hade även svårare med att lösa algoritmer där uträkningen var på höger sida av 

likamedtecknet till exempel 4=7-x. Eleverna läser oftast här från höger till vänster sida alltså 

”någonting minus 7 är fyra” när de istället ska läsa 7 minus någonting är 4 (Lindvall & Ibarra, 

1980:55f). 

Det framkommer genom forskningen att det finns olika problem med att ”låna korrekt” vid 

subtraktionsräkning. Riccominis (2005:234) forskning har visat att elever har problem med att 

låna korrekt när de räknar subtraktionsalgoritmer. ”Borrowing across a zero digit” (BAZ) 

innebär att när det finns en nolla med i algoritmen ska eleverna veta att de ska gå till ett steg 

längre till vänster för att låna från nästa siffra. Detta har visat sig vara ett av de vanligaste 

misstagen eleverna gör, när de ska låna från 0 går de inte vidare till nästa siffra för att låna 

utan lånar direkt från 0.  

Från Brown och Burtons (1978:162ff) undersökning gick det att utläsa att eleverna hade 

problem med att låna korrekt vid uppställning. Här fanns det flera olika missförstånd som 

återkom hos flera elever. Vid vissa tillfällen kunde eleverna låna från 0, ibland hoppade de 

över 0 direkt och lånade från den bredvid men istället för att sätta 10 ovanför 0 för att fortsätta 

låna därifrån satte de 10 direkt ovanför den siffra de ville låna till direkt. De kunde även låna 

från siffran bredvid och sätta upp 10 precis som de ska men glömma att dra bort 1 från siffran 

de lånade av. Ett annat fel de gjorde var om talet till exempel var 140-21, eleverna flyttade ner 

0 direkt till svaret eftersom noll är noll, de glömmer att låna helt (Brown & Burton, 

1978:162ff). Chang m.fl. (1998:66f) kunde genom deras undersökning se att elever hade 

svårast med att komma ihåg att dra bort 1 när de lånat, de satte endast upp 10 direkt till den 

siffran de lånat till. Fiori och Zuccheri (2005:28) fann ytterligare ett problem med att låna 

korrekt vid uträkning av uppställda tal; vissa elever lånade aldrig trots att uträkningen krävde 

det. Brown och Burton (1978:181) genomförde en till analys där 1324 fjärde-, femte- och 

sjätteklassare deltog. Även genom den analysen kunde de utläsa att de största svårigheterna 

var när eleverna skulle låna, speciellt om siffran noll var inblandad. De påpekar dock att det är 

svårt att säga om eleven enbart hade svårt med den delen eller om det faktiskt är flera 

svårigheter som skapar problemen vid subtraktion (Brown & Burton, 1978:183). Jämfört med 

andra missförstånd vid subtraktion var problemen vid lånandet fyra gånger så stora som 

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

Vilka är orsakerna till dessa svårigheter? 
Vid svårigheter i matematiken finns det olika källor till att eleverna har problem, Mundia 

(2012:349) menar att det går att dela upp orsakerna till svårigheterna i olika kategorier. Den 

första kategorin är när elever ofta har fått höra att matematik är något som är svårt, de kan 

därför omedvetet själva ha tagit åt sig detta och därmed inbillar sig att matematik ska vara 

svårt. Nästa kategori är när eleverna inte får tillräcklig undervisning, något som kan resultera i 

bristande framsteg. Detta kan även höra ihop med att utbildningen inte blivit finansierad 

ordentligt vilket i sin tur kan leda till att det finns en brist på behöriga lärare. En annan 
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kategori är de elever med svårigheter att förstå de matematiska procedurerna. Sista kategorin 

är de elever som har inlärningssvårigheter inom matematiken. Inom aritmetik är det överlag 

subtraktion som står ut som det svåra (Mundia, 2012:349). 

Fuson (1984:215ff) menar att subtraktion är mer komplext än addition, forskning har visat att 

vid subtraktion kan eleverna välja mellan flera olika sätt att räkna. Även Barrouillet m.fl. 

(2008:239) påpekar att subtraktion är mer svårbegripligt än addition. De påpekar också att 

svårigheterna hade en stor koppling till storleken av minuenden och subtrahenden, däremot 

spelade det ingen roll hur stor den kvarstående differensen var. Deras studie visade på att 

större tal gav fler felberäkningar än de mindre talen, eleverna fick 21 % felberäkningar vid de 

stora talen och enbart 7 % vid de mindre talen. Vid lösning av ett subtraktionsproblem finns 

det flera delar som kan bli svåra samtidigt, eleverna kan alltså ha fler än ett missförstånd på 

samma uppgift, vilket skapar svårigheter vid förståelsen av hur de korrekt ska räkna ut 

subtraktionsuppgifterna (Chang m.fl., 1998:68). 

Baroody (1984:207f) menar att svårigheter med subtraktion kan bero på elevers informella 

tillvägagångssätt vid subtraktionsräkning, det vill säga att de använder uträkningsprocedurer 

de själva kommit på istället för procedurer som skolan lärt dem. Det här kan leda till att deras 

förmåga att räkna huvudräkning vid subtraktion påverkas negativt och/eller leda till många 

felsvar, vilket i sin tur kan väcka negativa känslor för dem själva, subtraktion och matematik i 

allmänhet (Baroody, 1984:207f). Fiori och Zuccheri (2005:327f) kunde genom sin 

undersökning även se att eleverna hade svårt med de ”aritmetiska tabellerna”, de kunde 

proceduren men inte hur de skulle tillämpa den på rätt sätt. Att eleverna inte förstått den 

matematiska logiken var ett annat problem. De elever som inte förstått den matematiska 

logiken kunde välja att addera istället för att subtrahera. När Fiori och Zuccheri gick igenom 

undersökningen kunde de även se att de flesta elever hade koll på hur räkningsproceduren 

skulle gå till men att det blev fel eftersom de inte hade förstått den matematiska logiken. 

I en studie visade det sig att när elever räknar addition kunde de relativt enkelt plocka fram 

svaret ur minnet utan att räkna. Vid subtraktion var det ovanligare att elever plockade fram 

svaret från minnet, där krävdes det att de gjorde en uträkning (Barrouillet m.fl., 2008:241). 

Vid additioner där det lades till 1, 2, 3 eller 4 var det 95, 80, 71 och 74 % som plockade fram 

svaret direkt från minnet medan vid subtraktion var det enbart 51, 21, 14 och 13 % som kunde 

plocka fram svaret direkt (Barrouillet m.fl., 2008:244). Studien har även visat att när elever 

plockar fram svaret från minnet går det fortare för eleven att hitta rätt svar vid addition än 

subtraktion, vilket även gällde överlag vid räkning med dessa räknemetoder (Barrouillet m.fl., 

2008:245). Barrouillet m.fl. (2008:235) tar upp att svar till addition och 

multiplikationsuppgifter antas finnas memorerade i det verbala minnet medan vid subtraktion 

krävs det en längre tankeprocess. Vid subtraktion behöver eleverna återskapa tidigare gjorda 

strategier/metoder för att nå svaret. Hur fort eller frekvent eleven plockar fram svaret vid 

subtraktion från minnet hade ingen tydlig koppling till elevens minneskapacitet (Barrouillet 

m.fl., 2008:248). De strategier som finns vid lösning av subtraktionsalgoritmer är 

långsammare än de metoder som finns vid addition (Barrouillet m.fl., 2008:249). Barrouillet 

m.fl. (2008:249) studie har även visat att räkna neråt vid lösning av subtraktionsalgoritmer är 

svårare än att räkna uppåt.  

Om läraren har problem med att förklara subtraktionsalgoritmer korrekt för eleverna skapar 

det större problem än om de inte förstår hur räknemetoden ska genomföras. Läraren kan 

därmed skapa felinlärningar hos eleverna (Brown & Burton, 1978:167f). När elever har 

problem med att de inte förstår innebörden av siffran noll kan det ha uppstått vid inlärningen 

av positionstalsystemet (Fiori & Zuccheri, 2005:330). Om eleverna enbart lär sig att räkna 
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med siffran noll med konkreta hjälpmedel som de kan ta på utan att sedan inte gå vidare till 

att lära sig räkna abstrakt, det vill säga med huvudräkning utan extra hjälpmedel, leder det till 

svårigheter att se hur siffran noll hör ihop med andra tal. Med tanke på detta problem anser 

Fiori och Zuccheri (2005:330) att det är extremt viktigt att elever får träna på att räkna i 

huvudet från tidig ålder. 

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

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

kommer också vara uppdelad i två delar. Resultatdiskussionen kommer att delas upp utifrån 

frågeställningarna på samma sätt som under resultatdelen.  

Metoddiskussion 
Metoden i den här studien har varit en systematisk litteraturstudie. Jag har valt att enbart 

använda sökord på engelska eftersom 10 veckor inte är särskilt lång tid och det har varit svårt 

att förstå den relevanta litteraturen som funnits. Det mesta som hittades behandlade inte 

frågeställningarna utan snarare vilka strategier som finns vid räkning av subtraktion. På grund 

av att det enbart har sökts på engelska har en översättning av texterna skett för att kunna 

återge dem, det i sin tur leder till att feltolkningar kan ha skett. Mycket tid har lagts ner på att 

komma fram till lämpliga sökord, där har hjälp tagits av en bibliotekarie som genom 

diskussioner gett förslag på lämpliga sökord. Jag valde att utgå från två databaser när jag 

sökte efter litteratur till resultatet, detta för att kunna begränsa ytterligare. Om det funnits få 

sökresultat som passat in i arbetet har det även sökts i en tredje databas för att försöka finna 

ytterligare resultat. Om en sökning gav ett, enligt mig, ohanterbart antal resultat att läsa 

igenom, valde jag att se var relevansgränsen gick. Detta kan ha påverkat resultatet eftersom 

relevant forskning kan ha missats. Eftersom enbart två databaser (plus en som komplement) 

har använts kan även det ha påverkat slutresultatet eftersom även det kan innebära att relevant 

litteratur missats. Tydliga begränsningar behövdes dock göras för att hinna slutföra studien i 

tid. Lämplig litteratur kan även ha missats på grund av att jag började med att enbart läsa 

titlarna vid litteratursökningen för att avgöra deras relevans för den här studien, vilket tyder på 

en svaghet i arbetet. Det finns även styrkor i tillvägagångssättet, tydliga urval där jag 

preciserat val av databaser, sökord samt hållit mig till forskning som gjorts på grundskolans 

åldersgrupp. 

Jag har enbart valt att använda mig av litteratur som är kritiskt granskad av två oberoende 

forskare inom området för att få ett så säkert resultat som möjligt. Den här litteraturstudien 

bygger med andra ord på vetenskapliga artiklar vilket borde ses som en styrka. Andra 

begränsningar som gjorts är att det enbart har sökts på litteratur som funnits tillgängliga som 

fulltext, vilket var ett medvetet val eftersom tidsbegränsningen på arbetet skulle göra det svårt 

att hinna få texter hemskickade och hinna analysera dem i tid. Eriksson Barajas m.fl. 

(2013:81) tar upp för att få ett högre vetenskapligt värde på studien (större trovärdighet och 

högre tillförlitlighet) behöver ett urval göras. Genom att göra ett tydligt urval på ålder, språk 

och publiceringsår skulle validiteten höjas. Två av dessa urval har använts, det första är 

språket som begränsats till engelska och det andra är åldern som främst varit att använda 

lågstadieålder, men även mellanstadieålder eftersom åldern skiljer sig beroende på vilket land 

studien är gjord i. Jag har inte valt att ha något urval på publiceringsår vilket även det kan 

påverka resultatet eftersom risken finns att viss litteratur eventuellt inte stämmer överens med 

hur det ser ut idag. Detta innebär att det finns svagheter i den här systematiska 

litteraturstudien men det finns även styrkor eftersom det finns tydliga urval och ett tydligt 

tillvägagångssätt.  
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Resultatdiskussion 
Arbetets första frågeställning ”Vilka svårigheter finns för elever att lära sig samt att räkna 

subtraktion?” besvaras ganska tydligt genom resultatet, medan den andra frågeställningen 

”Vilka är orsakerna till dessa svårigheter?” är mer svårtolkad.  

En svårighet inom subtraktion är att elever vid inlärningen inte kan se det existerande 

sambandet mellan subtraktion och addition. Nunes m.fl. (2009) tar upp att elever behöver 

kunna se sambandet för att deras matematiska utveckling ska bli bra. Det står i skolans 

styrdokument att elever bland annat ska lära sig att se sambandet mellan räknesätten under de 

tidiga skolåren (Skolverket, 2011), vilket tyder på att det är en viktig kunskap för dem inför 

den fortsatta matematiska inlärningen. Om eleverna inte förstår det här sambandet kan 

subtraktionsinlärningen troligen komma att bli svårare än det behöver vara. Förstår eleverna 

istället sambandet kan de använda tidigare kunskaper från additionen, eftersom subtraktion 

och addition är varandras spegelbilder med viss justering (Elwes, 2014; Larsson, 2011; 

McIntosh, 2013).  

Att låna korrekt vid uppställning av tal är en svårighet för en del elever och är ett stort 

problem inom subtraktionsräkning (Brown & Burtons, 1978; Chang m.fl., 1998; Fiori & 

Zuccheri, 2005; Riccomini, 2005). När elever har svårigheter vid uppställning av ett tal kan 

det bli svårt att vidareutvecklas inom subtraktionen. Eleverna behöver behärska de ”lättare” 

uträkningarna först innan de kan gå vidare till svårare tal. Styrdokumentets centrala innehåll 

tar upp att elever ska få utveckla kunskaper i att kunna använda skriftliga metoder vid 

beräkningar (Skolverket, 2011), det innebär att läraren ska sträva efter att varje enskild elev 

ska nå det innan eleven gått ur tredjeklass. Om eleven har svårigheter med detta anser jag att 

läraren ska se över hur denne kan anpassa undervisningen för att samtliga elever ska ha 

möjlighet att bli av med svårigheten. 

Fiori och Zuccheri (2005) nämner att ett vanligt fel elever gör är att de subtraherar siffror som 

inte finns i grundtalen, som exemplet 700-5 får eleverna till 145. Detta gör eleverna vid 

räkning av uppställda tal, som jag tolkar detta görs det här felet på grund av att de går från 

siffra till siffra på minuenden och tror att de ska subtrahera från alla enskilda siffror oavsett 

om det finns någon siffra från subtrahenden under den aktuella siffran. Själva svårigheten här 

är egentligen inte att de använder sig av icke-existerande siffror, utan hur de ska räkna 

subtraktion vid uppställning. Elever ska i slutet av årskurs tre ha fått kunskaper om hur de kan 

använda olika metoder inom matematik för att göra beräkningar (Skolverket, 2011), vilket 

betyder att om eleverna gör det här felet behöver det korrigeras. Det är viktigt att se till att 

eleverna kan nå det centrala innehåll som finns eftersom det annars kan bli svårt för de att 

vidareutvecklas. Polya (2013) påpekar att elevernas första punkt att göra när det får en uppgift 

är att förstå problemet. När eleverna gör de misstag som Fiori och Zuccheri (2005) nämner 

skulle det kunna bero på att de inte förstått problemet.  

En annan stor svårighet som elever ofta har med subtraktion är att veta vilket av talen som ska 

subtraheras, det vill säga skillnaden på subtrahend och minuend. De subtraherar alltid det 

minsta talet från det största, istället för att subtrahera subtrahenden från minuenden (Brown & 

Burtons, 1978; Riccomini, 2005). I de lägre årskurserna i den svenska skolan kan detta ses 

som något som inte är väsentligt eftersom i årskurserna 1-3 arbetar inte elever med negativa 

tal, men jag tar upp detta eftersom det är en stor del av de resultat jag funnit. Eleverna ska när 

de lämnar årskurs 3 ha grundläggande kunskaper om samt hur matematiska begrepp används 

(Skolverket, 2011), det är därför viktigt att eleverna vet skillnad på minuenden och 

subtrahenden. Olsson och Forsbäck (2008) menar att eleverna behöver ha en stadig grund att 

stå på från början eftersom det kan förhindra svårigheter längre fram, jag vill därför påstå att 
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det är även viktigt att ge eleverna en bred grund att stå på. För att de i vuxen ålder ska kunna 

se det grundläggande som enkelt (Olsson & Forsbäck) behöver de lära sig det i tidig ålder.  

Fuson (1984) har genom sin studie funnit att subtraktionsräkning där elever väljer att lösa 

uppgifter genom att räkna neråt är svårt på grund av att eleverna måste ha bra 

simultanförmåga, eftersom de behöver hålla reda på hur många steg neråt de räknat och vilken 

siffra de är på/som de ska till. Även Baroody (1984) nämner att elever får svårigheter på 

grund av att de räknar neråt. Det här, precis som mycket annat, är väldigt individuellt enligt 

mig. Jag kan förstå det Fuson (1984) säger att det krävs en bra simultanförmåga vid 

neråträkning men jag tror mer att det större problemet är när eleverna lärs in med att räkning 

alltid ska börja på 1. Det är viktigt som lärare att ge många exempel och tydliga instruktioner 

varför eleverna ska göra på olika sätt. Det svenska läromedlet behandlar oftast det dynamiska 

sättet, räkna ut en minskning, istället borde det fokusera på att koppla matematiken till 

vardagliga situationer (Larsson, 2011). Eleverna skulle, enligt mig, förstå kopplingen till 

varför matematik är viktigt om de, istället för att enbart räkna uppgifter i en bok, fick arbeta 

med att se vardagsanvändandet av matematiken. 

Subtraktionsalgoritmer med en saknad term är något som elever har svårigheter med, enligt 

Lindvall och Ibarras (1980) studie, särskilt där den saknade termen är på första positionen 

eller där uträkningen är till höger i uppgiften och svaret till vänster. Elever som avslutar 

tredjeklass ska kunna förklara begreppens egenskaper med hjälp av symboler och även kunna 

välja lämplig räknemetod (Skolverket, 2011), vilket innebär att eleverna behöver förstå 

subtraktionsalgoritmer. Om den första termen saknas ska eleven ha en vetskap om att det är 

en siffra som ska vara där och inte en symbol. Den vetskapen fås genom att eleven har en god 

grundförståelse (Olsson & Forsbäck, 2008), den kan hjälpa eleven att resonera om hur 

algoritmen ska lösas. När de har fått en god grundförståelse kan den hjälpa dem att få en bra 

igenkänning och en kunskap i hur de kan se mönster (Adler, 2007) som kan underlätta vid 

nästa tillfälle där de ska räkna ut en algoritm.  

För att gå vidare med diskussionen väljer jag att lämna frågeställning 1 och istället fokusera 

på frågeställning 2 ”Vilka är orsakerna till dessa svårigheter?”. 

Mundia (2012) tar upp fyra olika kategorier av orsaker till elevers svårigheter med 

subtraktion, vilket han tyvärr inte utvecklar på djupet. Den första av Mundias (2012) 

kategorier berör yttre påverkan, det vill säga elever får höra att matematik (och däribland 

subtraktion) är svårt och påverkas av detta när de själva ska lära sig räkna. Jag vill påstå att 

om elever får inpräntat att något är svårt blir det svårt redan från början, eleverna blir 

blockerade i sitt eget huvud. Det kanske leder till att de blir överväldigade när de ska räkna 

och därför har svårt att bryta ner den aktuella uppgiften och att fokusera. Mundia (2012) 

nämner även att brister i undervisningen kan vara en anledning till att eleverna inte förstår 

subtraktion på samma nivå som de oftast förstår addition. Olsson och Forsbäck (2008) tar upp 

att det är viktigt att eleverna får en grundförståelse inom matematik och att det är vägen till 

svaret som är det viktiga och genom att ge eleverna detta från början kan det utesluta 

svårigheter längre fram. Det här kan vara en av de brister som Mundia (2012) menar, att 

lärarna glömmer att ge eleverna en stadig grund att stå på. Istället undervisar läraren om en 

sak och går sedan vidare i tron om att eleverna lärt sig grunderna. Precis som jag tidigare 

nämnt är det viktigt att ha en grundförståelse finns den kommer reflektionerna oftast naturligt 

(Olsson & Forsbäck, 2008). Det kan vara svårt att veta hur länge eleverna behöver träna på 

samma sak men viktigt att komma ihåg är att eleverna har en förståelse för hur de tagit sig 

fram till svaret. Det är eleverna själva som behöver reflektera över vägen dit och inte enbart 

på att de lyckas räkna ut rätt svar hela tiden. Detta hör även ihop med Mundias (2012) tredje 
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kategori, där han säger att en svårighet inom matematiken kan vara att eleverna inte förstår de 

matematiska procedurerna, även här är det viktigt att eleverna får den här grundförståelsen för 

att kunna gå vidare och utveckla vidare förståelse för svårare procedurer. I Polyas (2013) lista 

över hur matematiska problem borde lösas ingick att se tillbaka på det som hade gjorts, vilket 

även jag anser är viktigt eftersom det kan ge en ny förståelse om problematiken. 

Chang m.fl. (1998) nämner i sin studie att elever kan ha fler än en typ av fel vid uträkningen 

av subtraktionsuppgifter, vilket leder till svårigheter för dem att förstå vilket räknesätt som är 

korrekt. Jag spekulerar att det även kan göra det svårare för läraren att se vad som egentligen 

är svårt för eleven. När eleven måste korrigera flera missförstånd i samma uppgift, kan det bli 

rörigt och svårt att hänga med när läraren förklarar, om läraren ens uppfattar att 

missförstånden är flera på den uppgiften. Det gör det viktigt, precis som annars, att läraren har 

en bra utbildning i grunden och att denne kan se elevernas svårigheter och hitta en lösning 

som funkar att hjälpa eleverna förstå problemet och förstå hur de ska lösa uppgifterna för att 

uträkningarna ska bli korrekta. En stabil grund och en förståelse för att det är vägen till svaret 

som är det viktigaste, inte att alltid svara korrekt, kan motverka svårigheter längre fram för 

eleverna (Olsson & Forsbäck, 2008). Det är dock en utmaning för lärare att veta om en elev 

faktiskt har fått en bra grund. TIMSS (Skolverket, 2008a; 2008b; 2012) och PISAs 

(Skolverket, 2013) undersökningar kan vara ett tecken på att alla svenska eleverna inte har 

haft en bra grund eftersom dessa undersökningar visar att Sverige ligger under medelpoängen 

inom matematiken. Om detta beror på att läraren inte har en tillräckligt bra utbildning för att 

ge eleverna den kunskap de behöver eller om det beror på eleven, kan jag inte besvara utifrån 

den information jag funnit. 

Elevers svårigheter är starkt kopplade till minuenden och subtrahendens storlek (Barrouillet 

m.fl., 2008). Frågan här blir dock huruvida detta faktiskt är en orsak till att elever har 

svårigheter med subtraktion eller om det enbart är en ytterligare svårighet. Om det är en orsak 

till att eleverna har problem anser jag att det är viktigt att lärarna är tydligare med hur 

eleverna ska använda de räknemetoder som finns, kan eleverna bra metoder/strategier vid 

uträkning av uppgifter borde inte talens storlek spela så pass stor roll så att eleverna inte kan 

lösa uppgifterna. Eleverna behöver ha en säkerhet på låga tal (0-9) innan de går vidare till 

större tal och en vetskap om att de metoder som finns för addition även går att anpassa till 

subtraktion (Elwes, 2014). Här anser jag att det är viktigt att se på hur lärarna har lärt ut de 

strategier/metoder som eleverna ska använda, kan det ha att göra med att eleverna inte har 

förstått att det är samma strategier som används oberoende av talets storlek? Det skulle kunna 

bero på att eleverna inte har förstått grunderna i de metoder/strategier de använder, vilket gör 

dessa svåra att tillämpa på andra uppgifter än just de uppgifter som eleverna räknat.  

En ytterligare orsak som tycks finnas till elevers svårigheter med subtraktion är de 

"aritmetiska tabeller" och den matematiska logiken. Om elever inte har tillräckliga kunskaper 

inom dessa områden försvårar det resterande inlärning av subtraktion (Fiori & Zuccheri, 

2005). Det här anser jag troligen beror på lärarens utlärning, om läraren ger eleverna en stadig 

grund från början där de får lära sig räkna subtraktion tillsammans med addition tror jag att 

dessa svårigheter skulle minskas alternativt försvinna. Det är dock svårt att säga att det är på 

det viset eftersom Fiori och Zuccheri (2005) inte går vidare in på detta, men om elever har 

svårt med den matematiska logiken blir det med stor sannolikhet svårare att ta sig vidare i 

deras utveckling kring subtraktion. Därför anser jag att lärare behöver lägga mer fokus på hur 

de påbörjar elevernas inlärning när det kommer till subtraktion. Eleverna behöver förstå 

sambandet mellan subtraktion och addition, Elwes (2014), Larsson (2011) och McIntosh 

(2013) påpekar att det är viktigt att eleverna förstår det här sambandet eftersom det kan 

underlätta elevernas utveckling inom subtraktion. Något som skapar svårigheter för elever när 
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det kommer till att de ska lära sig subtraktion är felinlärningar och bristande inlärning av 

positionstalsystemet (Fiori & Zuccheri, 2005). Detta stämmer överens med vad Olsson och 

Forsbäck (2008) nämner; att det är viktigt att ge elever en stabil grund för att förhindra att de 

får svårigheter längre fram. Precis som jag nämnt tidigare anser jag inte att orsakerna beror på 

eleverna utan snarare på lärarnas undervisning. Det är svårt att peka på vad de exakta 

anledningarna är eftersom Fiori och Zuccheri (2005) inte går djupare in på detta, utan tar upp 

vad som kan vara orsakerna till att elever har svårigheter vid subtraktion.  

Minneslagringen är en orsak till svårigheterna med subtraktion, enligt Barrouillet m.fl. (2008). 

Det är dock inte tydligt kopplat till elevernas individuella minneskapacitet. Det skulle kunna 

bero på att addition oftast lärs in innan subtraktion (Grevholm, 2012) och att elever därmed 

inte får möjlighet att träna in subtraktionen på samma sätt. Om dessa räknesätt istället skulle 

läras in samtidigt kan det vara möjligt att orsakerna till att subtraktion har flera svårigheter 

kopplat till sig kan komma att ändras. Eleverna får, enligt mig, en större chans med addition 

eftersom de lär sig först att räkna med detta, vilket kan påverka eleverna på ett sådant sätt att 

de anser att addition är det enkla. Än en gång anser jag att det är undervisningens utformning 

som bör ses över, vilket även Larsson (2011) påpekar, subtraktion och addition ska redan från 

början läras ut gemensamt för att eleverna enklare ska se sambandet mellan dessa.  

När elever använder egna tillvägagångssätt för att räkna subtraktion kan det bli svårigheter 

som kan leda till negativa känslor (Baroody, 1984). Det kan vara svårt för en lärare att förstå 

de egenskapade strategier som eleven använder eftersom det kan vara strategier som läraren 

inte är bekant med. Läraren kan därför missuppfatta hur eleven går tillväga och på det viset få 

problem när denne ska försöka rätta eleven. Matematik är en mänsklig aktivitet (Boaler, 2011) 

och genom att eleven använder sina egna tillvägagångssätt skapar eleven matematik med 

hjälp av dennes egen mänskliga aktivitet. Detta kan vara positivt eftersom det visar att eleven 

ser mönster inom matematiken och reflekterar över hur de kan göra samt vad de gör. Elever 

som är framgångsrika i sin matematiska utveckling reflekterar nämligen över vad som har 

gjorts (Polya, 2013). Det är därför viktigt att läraren kan se att det inte alltid är svaret som är 

det viktigaste utan att vägen dit spelar en mycket större roll. Att elevens inlärningsstil bör 

samspela med matematikens innehåll är en viktig punkt eftersom ju fler dimensioner det finns 

desto mer kunskap kan läras in (Magne, 1998). Detta gör att det Baroody (1984) tar upp, att 

elever hittar egna strategier för att lösa uppgifter, kan hjälpa elevernas utveckling – de lär sig 

tänka utanför ramarna och reflektera. Frågan blir utifrån detta, för att minska svårigheterna 

inom subtraktion och framtida problem; borde skolans metoder anpassas efter eleven eller 

borde eleven anpassas efter skolans och lärarens valda metoder? Om elevens strategier är 

oanvändbara kanske läraren kan hjälpa eleven att bearbeta dessa istället för att enbart ha fokus 

på att det ska bli rätt svar på uppgiften. 

En sak som är viktig att komma ihåg är att den här studien har gjorts på forskning utanför 

Sverige, detta innebär att resultatet kan skilja sig ifrån hur det ser ut i svenska skolor. Men jag 

anser att det är lika viktigt att ha med sig det här ut i arbetslivet ändå. Vissa svårigheter vid 

subtraktion är jag säker på att jag kommer att stöta på även i svenska skolor. Bentleys 

(Skolverket, 2008a) djupanalys av TIMSS visar på att en del av svårigheterna som tagits upp 

under resultatdelen även finns vid svenska skolor. Det här gör att jag anser att den här studien 

är minst lika viktig trots att den inte behandlat svenska resultat.  

Slutsats 
I den här litteraturstudien har det undersökts om svårigheter inom subtraktion och orsakerna 

till dessa. Jag valde att undersöka detta eftersom jag under mina VFU-perioder fått en 
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uppfattning om att eleverna tycker att subtraktion är svårare än addition. Även TIMSS-

undersökningar har påvisat att så är fallet. Första slutsatsen som går att utläsa utifrån resultatet 

är att det inom subtraktion finns en del svårigheter. Den största svårigheten var att låna 

korrekt vid uppställning men även när eleverna skulle se samband mellan subtraktion och 

addition blev det komplicerat. Det gick även att utläsa andra svårigheter såsom; svårt att skilja 

på subtrahenden och minuenden, subtraktionsalgoritmer samt neråträkning. 

Vilka orsakerna är till dessa svårigheter är mer komplicerat att besvara. Genom resultatet går 

det att se att orsakerna till svårigheterna kan vara minneskapaciteten hos eleverna, 

undervisningsmetoderna samt elevernas informella tillvägagångssätt när de arbetar med 

subtraktion. 

Vidare forskning 
Som tidigare nämts är de resultat som funnits i den här studien samtliga utanför Sverige, 

vilket gör att det skulle vara intressant att se hur svårigheterna kring subtraktion samt 

orsakerna till dessa ser ut inom Sverige. Jag skulle därför vilja undersöka detta på min VFU-

skola, till att börja med, för att få en klarare bild på hur verkligheten ser ut där. Det vore 

intressant att se om det blir ett liknande resultat som jag funnit i den här studien eller om det 

blir helt andra svårigheter som står ut som de största samt vilka orsakerna till dem är. Det 

skulle även vara intressant att undersöka hur lärarna/skolan arbetar för att motverka 

svårigheterna. Jag skulle vilja ta reda på detta genom att till exempel göra en 

enkätundersökning där eleverna samt lärarna får besvara frågor angående subtraktion. Vidare 

skulle det även vara intressant att ge eleverna någon form av test för att se om det stämmer 

överens med de svar som framkommit genom enkätundersökningen.  

Ett annat sätt att gå vidare med forskningen kan vara att se på relationen mellan multiplikation 

och division. Finns det en lika tydlig skillnad på svårighetsnivån mellan de räknesätten som 

det gör mellan subtraktion och addition? Är det i så fall divisionen som står ut som den 

svårare? Om det är på det viset vore det dessutom intressant att göra en jämförande 

undersökning av svårigheterna hos subtraktion och division, samt även för att se om orsakerna 

är detsamma eller liknande.  
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