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Sammanfattning 

Denna studie är en litteraturstudie där kurslitteratur i matematikdidaktik har undersökts med 
avseende på hur beräkningsstrategier för subtraktion beskrivs. Kurslitteraturen användes vid 
Stockholms universitet läsåret 2008/09 i kurser som riktar sig mot matematikundervisning i 
tidiga skolår. Beskrivna beräkningsstrategier i den undersökta litteraturen kategoriseras i en 
matris över olika beräkningsstrategier. Matrisen bygger på forskning om vilka 
beräkningsstrategier som elever använder då de utför beräkningar i huvudet. Det är både 
strategier som eleverna fått lära sig i skolan och strategier som de själva har utvecklat. Studien 
har även analyserat vilka ord som författarna till den undersökta litteraturen använder för 
beräkningsstrategi.  

Resultatet av studien gällande beskrivningar av beräkningsstrategier har analyserats ur ett 
variationsteoretiskt perspektiv. Den undersökta litteraturen ger läsaren olika möjligheter att 
uppfatta en variation av vilka beräkningsstrategier som finns. Studien visar att ingen enskild bok 
eller artikel ger en fullständig och strukturerad bild av vilka beräkningsstrategier för subtraktion 
som elever använder. Resultatet av författarnas ordval för beräkningsstrategier sätts i relation till 
de ordval som samma litteratur uppvisar för situationer inom räknesätten. Studien visar att 
ordvalen för beräkningsstrategier varierar och överlappar ordvalen för situationer.  

Resultaten diskuteras i förhållande till vilka möjligheter lärarstuderande ges att erfara strukturer 
av hur olika beräkningsstrategier kan kategoriseras. Det förs även en diskussion om vad det kan 
innebära för de studerande att de ord som används för beräkningsstrategier och situationer 
varierar och sammanfaller. Studien föreslår gemensamma och entydiga termer för såväl 
begreppet beräkningsstrategi, som för olika beräkningsstrategier samt en tydlig struktur för att 
kategorisera olika beräkningsstrategier. 
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Inledning 

Här beskrivs en del av de personliga erfarenheter som ligger till grund för mitt intresse för 
subtraktion samt något om studiens relevans. Även en del centrala begrepp definieras för att 
läsaren från början ska veta vad som avses med ord och uttryck som är centrala i denna studie. 

Personliga erfarenheter 

Mitt intresse för subtraktion började då min son gick i första klass och inte kunde koppla 
subtraktion till jämförelsesituationer. Denna upplevelse hemma i mitt eget kök ledde till att jag 
tydligare såg hur mina elever i mellanstadiet ibland svarade eller frågade på, för mig, oväntade 
sätt. Jag tänker bland annat på den flicka i åk 5 som frågade varför man skulle ”göra lika” i 
subtraktion och ”göra olika” i addition. Det min elev undrade över var varför 
kompensationsberäkningar1 utförs som de görs i addition och subtraktion. 
Kompensationsberäkningar i subtraktion kan göras genom att man gör ett lika stort tillägg till 
båda termerna innan beräkningen utförs medan man i addition drar bort lika mycket från den 
ena termen som man lägger till den andra. 
 
Hennes fråga gjorde mig medveten om att hon inte fullständigt förstod räknesätten addition och 
subtraktion, även om hon kunde utföra beräkningar korrekt och frågan hon ställde blev 
startpunkt för ett nytt arbetsområde för hela klassen. De flesta av mina elever visste att man 
skulle ”göra lika” (addera eller subtrahera samma tal till båda termerna) vid subtraktion och 
”göra olika” (addera ett tal till ena termen och subtrahera samma tal från den andra termen) vid 
addition. Flickan som frågade kunde inte förstå varför det gav rätt resultat att följa de 
beräkningsprocedurerna. Hon visade sig inte vara ensam i klassen om denna procedurella syn på 
beräkningarna. Vi kom att arbeta med förståelse för räknesätten i syfte att de procedurer som 
eleverna i klassen använde för att utföra huvudräkning skulle bli till strategier2. 
 
I mitt arbete som lärarutbildare diskuterar jag med kollegor och studenter de olika situationer 
som finns inom de olika räknesätten och blev för några år sedan alltmer uppmärksam på att vi 
kollegor inte använde samma ord och uttryck för olika situationer inom räknesätten. Detta ledde 
i sin tur till att jag noggrant läste kurslitteraturen i de kurser där jag undervisade för att se vilket 
eller vilka ord och uttryck som författarna använde. I samband med genomläsningen av 
kurslitteratur läste jag även Fusons (1992) forskningsöversikt. Då jag gjorde denna noggranna 
genomläsning av kurslitteratur för lärarstuderande med avseende på hur situationer inom 
subtraktion beskrivs, upptäckte jag att Fusons kategoriseringar var användbara för att göra det 
tydligare för mig själv hur beskrivningarna av situationer varierade. Ministudien av 
kurslitteratur presenterade jag för mina kollegor vid ett avdelningsmöte under hösten 2008 och 

                                                      
1 Kompensationsberäkningar och andra beräkningsstrategier beskrivs mer ingående under rubriken 

”Beskrivning av räkningsstrategier” i metodkapitlet. 
2 Jag skiljer på procedurer och strategier för beräkningar, se mer under Definitioner i denna 

uppsats. 
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den positiva feedback som de gav mig har bidragit till att jag ytterligare fördjupade mig i hur 
räknesätten beskrivs i matematikdidaktisk litteratur. 
 
Ovanstående berättelser ur mitt liv illustrerar hur jag kom att intressera mig på ett djupare plan 
för räkneoperationerna. Subtraktion är en delmängd av mitt intresse, men väldigt centralt. Det är 
många elever som har problem med subtraktion (Alm, 2008, 2010; Skolverket, 2007, 2008) och 
problemen är inte nya eller nationella utan har observerats under många år världen över (Carroll 
& Porter, 1997; Cox, 1975; Foxman & Beishuizen, 2002; Fuson, 1992). 
 
Med andra ord anser jag att subtraktionsberäkningar är ett mycket viktigt område och därför är 
det intressant att undersöka hur kurslitteratur i matematikdidaktik beskriver subtraktion. 

Definitioner i denna studie 

I detta avsnitt förklaras vad jag menar med några för denna studie centrala begrepp. Här 
definieras hur subtraktion, beräkningsmetod, beräkningsstrategi, beräkningsprocedur, 
huvudräkning, algoritm och situation inom subtraktion används i resten av denna studie. 

Subtraktion 

Subtraktion är matematiskt definierat som den inversa operationen till addition. I tillämpningar 
beskriver subtraktion skillnaden mellan två tal eller återstoden efter en minskning (Kiselman & 
Mouwitz, 2008; Larsson, 2010; Thompson, Martinsson, Martinsson, & Thompson, 1991). 
 
Subtraktionsuttryck skrivs a – b = c. Både c och hela uttrycket kallas differens. a och b kallas 
termer men man kan även kalla a för minuend och b för subtrahend. I denna studie används 
fortsättningsvis minuend och subtrahend omväxlande med att båda kallas för termer. 
Anledningen till att jag varierar vilka ord som används är att i en del beskrivningar av 
beräkningar är det tydligare att skriva termer och i andra beskrivningar av beräkningar är det 
tydligare att särskilja vilken av termerna som avses genom att använda minuend och subtrahend. 

Beräkningsmetoder 

I detta arbete används termen beräkningsmetod för den metod man använder då man genomför 
en beräkning. En metod kan vara att använda miniräknare. En annan metod är att använda 
papper och penna och en tredje att räkna i huvudet. 

Beräkningsstrategier och beräkningsprocedurer 

Strategi eller beräkningsstrategi används för att beskriva olika sätt att ta sig an själva 
beräkningen då den sker i huvudet eller genom huvudräkning med skriftligt stöd. Exempel på en 
beräkningsstrategi i subtraktion är att lägga till lika mycket till båda termerna för att på så sätt få 
enklare tal att operera med (t.ex. 123 – 97 = 126 – 100). De beräkningsstrategier som finns med 
i undersökningen är beskrivna av många forskare och har givits många olika namn (Carroll & 
Porter, 1997; Foxman & Beishuizen, 2002; Fuson m.fl., 1997; Heirdsfield & Cooper, 2002; 
Klein, Beishuizen, & Treffers, 1998; Lemaire & Callies, 2009; Skolverket, 2008; Torbeyns, 
Ghesquiere, & Verschaffel, 2009) och beskrivs ingående under rubriken Beräkningsstrategier 
för huvudräkning i metodkapitlet. Då en individ använder en strategi utan att förstå varför den 
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fungerar, så som min elev i åk 5 som jag beskriver i inledningen, används termen 
beräkningsprocedur. 
 
I denna studie behandlas framförallt olika beräkningsstrategier som används vid huvudräkning 
eller huvudräkning med skriftligt stöd. Även en del rent skriftliga räknemetoder av algoritmisk 
karaktär tas med i undersökningen av litteraturen. Däremot behandlas inte strategier för 
beräkningar inom talområdet 1 – 20 närmare i analysen av datamaterialet. Strategier för 
talområdet under 20 är viktiga under ett barns utveckling men senare automatiseras ofta dessa 
talfakta och därmed använder man inte längre någon strategi. Man kan också se det som att 
endast beräkningar med flersiffriga tal behandlas. 

Huvudräkning 

På sätt och vis sker alla beräkningar i huvudet, även vid användning av skriftliga algoritmer. 
Ibland utför vi beräkningar i huvudet, där vi skriver mer eller mindre noggranna anteckningar 
om delresultat. Det är svårt att dra en entydig linje mellan vad som är huvudräkning och vad 
som är skriftlig räkning då det finns många mellanformer av så kallad skriftlig huvudräkning. 
Skriftlig huvudräkning kan vara en beräkningsmetod där personen som räknar inspekterar de 
ingående talen och beslutar sig för en speciell strategi. Om belastningen på arbetsminnet att 
hålla allt i huvudet blir alltför stor kan något eller några tal skrivs ner för att inte glömmas bort 
medan fokus ligger på nästa steg i beräkningen. Det kan också vara en procedur eller algoritm 
som man har lärt sig att utföra med vissa bestämda steg och som har fått namnet ”skriftlig 
huvudräkning”. När jag undersöker vilka beräkningsstrategier som beskrivs, vet jag inte alltid 
om författaren avser en mer algoritmisk form av beräkning eller en friare självvald strategi som 
utgår från de ingående talen. I detta arbete vill jag se så mycket som möjligt av den variation av 
olika beräkningsstrategier som beskrivs och tar med alla former av beräkningsstrategier som 
beskrivs för flersiffriga tal. 

Algoritm 

Inom matematiken är en algoritm en procedur som utförs i bestämda steg i en viss ordning och 
används för att lösa ett givet problem eller utföra en beräkning (Algoritm, 2011). 
Standardalgoritmer för de fyra räknesätten brukar i dagligt tal omnämnas som uppställningar 
och har haft en stark ställning i skolans matematikundervisning (McIntosh, 1998). Algoritmer 
kännetecknas av att det är en beräkningsmetod som alltid utförs på samma sätt oavsett vilka tal 
som ingår i beräkningen. Det finns flera olika typer av algoritmer för subtraktion och 
subtraktionsalgoritmer är i sig ett intressant undersökningsområde. Jag kommer dock inte att 
fördjupa mig i olika typer av algoritmer. 

Situationer inom subtraktion 

Eftersom subtraktion också är den inversa operationen till addition kan även additionshändelser 
leda till att subtraktion används för att lösa uppgifter. På samma sätt kan addition användas för 
att lösa subtraktionshändelser.  
 
I Vad handlar subtraktion om? (Larsson, 2010) görs en utförlig beskrivning av vilka 
grundläggande situationer som finns i verkligheten som kan leda fram till subtraktions- och 
additionsberäkningar. Här görs en enklare sammanfattning av de grundläggande olika 
situationerna som kan leda fram till en subtraktionsberäkning. Anledningen till att de olika 
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situationerna sammanfattas i detta arbete som handlar om beräkningsstrategier är att ordval för 
olika situationer relateras till ordval för beräkningsstrategier. 

De grundläggande situationerna 

Det finns fyra grundläggande additions- och subtraktionssituationer, ökning, minskning, 
sammanslagning och jämförelse. Addition och subtraktion är reversibla räknesätt och beroende 
på vilken del som är okänd kan frågor ställas på olika sätt och därmed leda fram till såväl 
subtraktions- som additionsberäkningar. När det bara finns en kvantitet kan man antingen öka 
den eller minska den. Att förändra genom att öka eller minska är en unär operation, där ett tal 
förändras med ett annat tal för att producera ett unikt tredje tal (Fuson, 1992; Larsson, 2010). 
Både ökning och minskning är förändringsproblem, dynamiska händelser. När det finns två 
kvantiteter kan man antingen jämföra dem eller sammanslå dem. Jämförelse och 
sammanslagning är binära operationer, man opererar med två tal och får fram ett tredje unikt tal. 
Jämförelser och sammanslagningar är statiska situationer, ingenting förändras (Fuson, 1992; 
Larsson, 2010). 
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Bakgrund 

I de matematikdidaktiska kurser som riktar sig mot matematikundervisning i tidiga skolår som 
ges vid Stockholms universitet läggs stor vikt vid de fyra räknesätten. I kurserna diskuteras 
olika situationer som finns inom räknesätten, beräkningsstrategier, konkretisering av räknesätt 
och beräkningsstrategier samt vanliga missuppfattningar och misstag hos elever i de tidiga 
skolåren (Larsson, 2010). Under det senaste året har vi på vår institution, Institutionen för 
matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, vid Stockholms universitet i allt högre 
grad börjat använda samma ord för situationer inom räknesätten. När det gäller 
beräkningsstrategier vet jag inte hur samstämmiga vi är då vi diskuterar olika strategier och inte 
heller skillnaden mellan en metod, strategi, procedur eller algoritm. Hur används terminologin 
när det gäller subtraktionsberäkningar i den matematikdidaktiska kurslitteraturen? Jag anser att 
kurslitteratur har en särställning i och med att den kan läsas flera gånger både under det att 
kursen pågår och efter avslutad kurs. Denna särställning gör att det är intressant att undersöka 
just kurslitteratur. 
 
Det finns ingen enhetlig användning av ord och termer inom den litteratur som undersöks då det 
gäller situationer inom de fyra räknesätten (Larsson, 2010). Jag vill belysa hur användningen av 
ord för beräkningsstrategier ser ut i samma litteratur, då jag anser att det är problematiskt för 
den blivande läraren som läser litteraturen att begrepp och ord inte används entydigt. 

Styrdokument 

I den aktuella läroplanen, kursplan 2000 (Skolverket, 2000b), finns följande kunskapsmål som 
samtliga elever ska uppnå senast i åk 5: 
 

Inom denna ram skall eleven 

- förstå och kunna använda addition, subtraktion, multiplikation och division 

(Skolverket, 2000b, Kursplan för Matematik) 

 
I årskurs 3 ska eleverna kunna förklara vad räknesätten står för och kunna utföra subtraktioner 
inom talområdet 0-200. 
 

Inom denna ram ska eleven 

- kunna förklara vad de olika räknesätten står för och deras samband med varandra med hjälp 

av till exempel konkret material eller bilder, 

- kunna addera och subtrahera tal med hjälp av skriftliga räknemetoder när talen och svaren 

ligger inom talområdet 0-200, (Skolverket, 2000b, Kursplan för Matematik) 
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I den läroplan som gäller från höstterminen 2011 skriver man att ett centralt innehåll de första 
tre skolåren är ”de fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika 
situationer” (Skolverket, 2010, s. 32) och i det centrala innehållet för åk 4-6 ingår ”Centrala 
metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, 
huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas 
användning i olika situationer.”(Skolverket, 2010, s. 33). I kunskapskraven för åk 3 till den nya 
läroplanen står det att ”Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de 
fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av 
enkla tal i ett utvidgat talområde. Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda 
skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom 
heltalsområdet 0-200.” (Skolverket, 2011, s. 2). 

 

Vad innebär det att eleverna kan välja och använda skriftliga räknemetoder? Vad är ett 
tillfredställande resultat? Är det att eleverna räknar rätt? Är det att de väljer en vettig skriftlig 
räknemetod? Räknemetoder står i plural, betyder det att eleverna ska behärska fler olika 
skriftliga räknemetoder som de ska kunna göra ett tillfredsställande val av? I årskurs sex är 
”Metodernas användning i olika situationer” (Skolverket, 2011, s. 2) ett centralt innehåll i 
matematikundervisningen. Vad betyder detta? Syftar ”Metodernas användning i olika 
situationer” på meningen innan, det vill säga att eleverna ska välja mellan huvudräkning, 
överslagsräkning, skriftlig räkning och miniräknare? Ingår det att avgöra när en metod är 
lämpligare än en annan eller ska eleverna helt enkelt kunna använda samtliga uppräknade 
metoder? Även för åk 4-6 står det skriftliga metoder i plural. Min tolkning är att eleverna 
förväntas kunna subtrahera heltal inom talområden 0-200 med korrekt resultat senast i slutet av 
åk 3. De ska också kunna reflektera över hur räknesätten fungerar och relaterar till varandra. De 
ska kunna välja vilken metod som är mest effektiv i en given situation, till exempel om det 
räcker med ett ungefärligt svar eller om det ska vara exakt. Pluralformen av skriftliga 
räknemetoder tolkar jag till att eleverna inte ska lära sig ett enda sätt, de ska kunna välja mellan 
flera olika metoder beroende på hur noggrant svar som efterfrågas och dessutom välja en 
ändamålsenlig beräkningsstrategi utifrån de tal som ingår i beräkningen. Härmed är det alltså av 
vikt att lärare själva förstår hur räknesätten fungerar och hur de förhåller sig till varandra så att 
de kan stötta elevernas utveckling av väl fungerande räknemetoder och beräkningsstrategier. 

Elevers problem att hantera subtraktion 

Här ges en summarisk sammanfattning av några forskningsresultat som belyser att elever, såväl 
i Sverige som i andra västländer, har problem att utföra beräkningar i subtraktion med korrekt 
resultat. 

Sverige 

En rapport från Skolverket (2008) beskriver hur svenska elever i åk 4 hanterade subtraktion i 
TIMSS3 2007. I rapporten konstateras att de missuppfattningar som eleverna visar och de fel 
som de gör stämmer väl överens med tidigare internationell forskning. Att använda sig av den 

                                                      
3 TIMSS står för Trends in International Mathematics and Science Study och är en återkommande 

internationell studie kring elevers kunskaper inom matematik och naturvetenskapliga ämnen. 
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beräkningsstrategi där man hanterar talsorterna för sig leder ofta till fel svar i de fall då 
subtraktionsuppgiften kräver växling (Larsson, 2010; Skolverket, 2008). Även i det nationella 
ämnesprovet i matematik 2007, 2008 och 2009 har elever i åk 5 visat brister i hur de hanterar 
subtraktion (Alm, 2008, 2010; Larsson, 2010; Skolverket, 2007). Åren 2007 och 2008 fanns en 
hel provdel som enbart prövade elevernas kunskaper i subtraktion. I samband med en del av 
uppgifterna fick eleverna även ange hur de utfört själva beräkningen. En hel del av eleverna 
berättade då att de räknade på fingrarna även vid uppgifter inom talområdet 0-20 (Alm, 2008; 
Larsson, 2010). 

Andra delar av västvärlden 

Fuson (1992) skriver att cirka en tredjedel av amerikanska elever i grade 2 inte kunde lösa 
tvåsiffriga subtraktionsuppgifter som kräver växling samt att ca 31 % av elever i grade 54 inte 
kunde lösa en tresiffrig subtraktionsuppgift med dubbla växlingar. Hon rapporterar vidare att 
bland ”third and fourth graders from several schools with above-average students, that not a 
single child solved 7,000 – 2 correctly” (Fuson, 1992, s. 262). Foxman och Beishuizen (2002) 
beskriver en studie från 1987 där uppgiften 64 – 27 hade en lösningsfrekvens om 60 % hos 11-
åringar i England, Wales och Nordirland. 
 
Det är sedan länge välkänt att elever har problem med subtraktionsberäkningar som kräver 
växling. Exempelvis skriver Leinhardt (1987) ”When students first encounter a problem that has 
a smaller number at the top of the ones column than at the bottom, the natural tendencies are to 
subtract the smaller from the larger” (s. 227). Cox (1975), som undersöker systematiska fel i 
algoritmberäkningar, konstaterar att en typ av fel sticker ut i undersökningen och det är att 
subtrahera det mindre talet från det större oavsett vilket av talen som hör till minuenden 
respektive 
 
subtrahenden. Exempelvis att göra på detta sätt:                Denna feltyp förekom i 63-83 % av 
alla  
 
 
undersökta grupper. Även Cox skriver att kunskap om systematiska fel av ovanstående typ inte 
på något sätt är nytt. Han beskriver studier som gjorts från 1924 och framåt som visar feltypen 
där man konsekvent drar det mindre talet från det större. Även McNamara och Pettitt (1991) 
som skriver om “buggy algorithms” konstaterar att ett av de vanligaste systematiska felen i 
subtraktionsalgoritmer är just att alltid subtrahera det mindre talet från det större. Bentley 
(Skolverket, 2008) tar också upp denna feltyp i samband med resultaten från TIMSS, fast då vid 
talsortsvisa beräkningar i subtraktion. Liknande resonemang finns i en studie av Beishuizen 
(1993), där han studerat nederländska elevers beräkningsstrategier. Han visar mycket tydligt att 
beräkningsstrategin där eleverna delar upp talen i talsorter gav många felaktiga svar av denna 
typ. 
 
Sammanfattningsvis konstaterar jag att elever i flera länder visar liknande brister i hur de 
hanterar subtraktion och att det inte är ett nytt fenomen. 

                                                      
4 De flesta elever i USA är 7 år i grade 2 respektive 10 år i grade 5. 

 43 
-17 
 34 
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Syfte, frågeställningar och 
avgränsningar 

Här sammanfattas varför subtraktionsberäkningar är av intresse att undersöka. Frågeställningar 
och avgränsningar tydliggörs också. 

Syfte 

Många elever misslyckas inom subtraktion, vilket har påvisats i såväl internationella som 
nationella undersökningar. Larsson (2010) visar att det inte finns någon samsyn på 
subtraktionssituationer i den kurslitteratur som används vid kurser för blivande lärare i tidiga 
skolår. Hur är det med beräkningsstrategier? Finns det en samsyn i kurslitteraturen kring vad 
som är en beräkningsstrategi? Vilka beräkningsstrategier finns beskrivna? Om det saknas 
samsyn i kurslitteraturen kring beräkningsstrategier behöver det belysas. Det gäller såväl hur 
beräkningsstrategier definieras, vilka beräkningsstrategier som beskrivs, hur strategierna 
kategoriseras som vilka ord man använder för beräkningsstrategier. Jag anser att 
forskningsresultat inom detta område borde vara av stort intresse för såväl lärare i grundskolans 
tidiga år som för oss som arbetar inom lärarutbildningen. 
 
Jag avser att undersöka hur olika sätt att utföra subtraktion beskrivs för att – om möjligt – kunna 
föreslå ett gemensamt sätt att tala om, beskriva och tematisera subtraktion. 

Frågeställningar 

Hur beskrivs subtraktion med naturliga tal i matematikdidaktisk litteratur? 
 
Denna frågeställning preciseras i nedanstående tre frågor. 

• Hur beskrivs olika beräkningsstrategier för subtraktion i matematikdidaktisk litteratur? 
• Vilka ord och uttryck används för att beskriva beräkningsstrategier för subtraktion i 

matematikdidaktisk litteratur? 
• Hur stor variation på beräkningsstrategier och ord och uttryck för beräkningsstrategier 

finns det i den matematikdidaktiska litteraturen? 
 
Jag undersöker olika forskares och matematikdidaktikers syn på subtraktion, både hur själva 
räknesättet beskrivs och hur de beskriver att man kan eller bör undervisa om subtraktion samt 
hur de beskriver olika beräkningsstrategier och beräkningsmetoder. Om det verkar finnas 
beräkningsstrategier som är mer eller mindre framgångsrika vill jag identifiera de 
beräkningsstrategierna och gärna förklaringsmodeller kring varför det förhåller sig så. 
 
Jag undersöker även terminologin, vilka ord som används för att beteckna det jag kallar 
beräkningsstrategier. Ett andra intresse i denna studie är att ytterligare undersöka och beskriva 
den terminologiska otydlighet som beskrevs i Vad handlar subtraktion om? (Larsson, 2010). 
Jag avser att beskriva vilka olika ord som används för att beskriva vad jag genomgående väljer 
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att kalla beräkningsstrategi samt hur dessa ord förhåller sig till ord för situationer. Min 
förhoppning är att vi i Sverige kan enas om en enhetlig terminologi för att beskriva räknesätten, 
såväl när det handlar om situationer, strategier, procedurer, metoder som distinktionerna dem 
emellan. 

Avgränsningar 

Den kurslitteratur i kurser som riktar sig mot matematikundervisning i de tidiga skolåren och 
som hölls på svenska vid Stockholms universitet under läsåret 2008/09 studeras. I den 
litteraturen undersöker jag hur det som jag definierar som beräkningsstrategier beskrivs. I denna 
studie analyseras inte något annat innehåll i den ovan definierade kurslitteraturen än just 
beräkningsstrategier för subtraktion samt författarnas ordval för beräkningsstrategier. 
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Litteraturöversikt 

I läsandet av tidigare forskning och annan litteratur avgränsar jag mig till texter om 
subtraktionsbegreppet och hur barn uppfattar det, vilka problem som finns förknippade med 
subtraktion i grundskolans tidiga och mellanår, elevers problem att hantera subtraktion samt 
beskrivningar av olika beräkningsstrategier. Marton och Booth (1997) skriver att ”Learning 
simple arithmetic is one of the most commonly researched fields in education.” (s. 57). Även 
Verschaffel, Greer och DeCorte (2007) skriver om den enorma mängd forskning som bedrivs 
inom subtraktion och addition med såväl ensiffriga som flersiffriga tal och att de i sin 
forskningsöversikt tvingats göra ett urval ”…hence we have been necessarily selective in 
constructing this chapter.” (s. 557). 
 
Alltså är det som följer endast nedslag i den omfattande litteraturen. Jag har försökt att söka 
systematiskt efter tidigare forskning genom att dels utgå från forskningsöversikter (Fuson, 1992; 
Verschaffel, Greer m.fl., 2007) och dels genom att söka via Libris samt databaserna CSA och 
EBSCO. Båda databaserna är så kallade Multiple Database Searchers, det vill säga de söker i sin 
tur genom flera olika databaser. Sökningarna har koncentrerats till böcker och artiklar som 
behandlar hur elever genomför beräkningar i subtraktion, både vilka metoder eller procedurer 
och vilka strategier som används. Tyngdpunkten på sökningarna är vilka strategier som elever 
utvecklar och använder samt hur effektivt dessa strategier fungerar. Samtliga internationella 
artiklar som jag refererar till har genomgått peer-review, vilket innebär att de har granskats av 
andra forskare innan de har publicerats. 

Elevers problem att hantera subtraktion 

Som jag redan redovisat i bakgrunden till denna studie har elever i såväl Sverige som andra 
delar av världen svårigheter att hantera subtraktion (Fuson, 1992; Larsson, 2010; Skolverket, 
2008). Dessa svårigheter framträder framförallt då en subtraktionsuppgift kräver växling 
(Leinhardt, 1987). Många elever använder sig av procedurer där de alltid subtraherar det mindre 
talet från det större oavsett vilket av talen som är minuenden. Dessa problem framträder 
tydligast då talsortsvisa beräkningar eller standardalgoritmer används (Beishuizen, 1993; Cox, 
1975; Foxman & Beishuizen, 2002; Skolverket, 2008). 

Beräkningsstrategier för huvudräkning 

Många forskare inom matematikdidaktik är eniga om att det är en stor fördel att flexibelt kunna 
välja mellan olika beräkningsstrategier (Heirdsfield & Cooper, 2004; Thompson, 1999; 
Torbeyns De Smedt, Ghesquière, & Verschaffel, 2009; Torbeyns, Ghesquiere m.fl., 2009; 
Verschaffel, Greer m.fl., 2007). En av fördelarna med att flexibelt välja beräkningsstrategi är att 
det utvecklar taluppfattningen (Heirdsfield & Cooper, 2004) och detta gäller även de elever som 
kan betecknas som svaga i matematik (Baroody & Dowker, 2003; Verschaffel, Torbeyns, De 
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Smedt, Luwel, & Van Dooren, 2007) även om det krävs mer forskning inom området enligt 
Verschaffel, Greer m.fl. (2007). Thompson (1999) och Heirdsfield och Cooper (2004) tar också 
upp att flexibilitet har positiva effekter på elevernas självkänsla och att detta i sin tur även kan 
påverka elevernas inställning till matematikämnet positivt. Även Baroody (2003) skriver om att 
elevers inställning till matematik påverkas positivt av matematikundervisning där eleverna ges 
möjlighet att bygga upp en gedigen förståelse för hur olika beräkningsstrategier fungerar. 
 
Nedan beskrivs först vilka olika strategier för subtraktion som beskrivits i tidigare forskning och 
sedan hur effektiva olika strategier har visat sig vara. Avslutningsvis redogörs för några olika 
möjliga motiv till vilken strategi som elever väljer att använda samt lärarens roll i undervisning 
om olika beräkningsstrategier. 

Beskrivning av strategier 

Det finns flera olika beskrivningar av och strukturer för att kategorisera beräkningsstrategier 
som elever använder då de utför subtraktionsberäkningar (Beishuizen, 1993; Carroll & Porter, 
1997; Foxman & Beishuizen, 2002; Fuson m.fl., 1997; Heirdsfield & Cooper, 2004; Klein m.fl., 
1998; Lemaire & Callies, 2009; Selter, 1998; Skolverket, 2008; Torbeyns, De Smedt, 
Ghesquière m.fl., 2009; Torbeyns, Ghesquiere m.fl., 2009). De flesta beskrivningar liknar 
varandra och behandlar additions- och subtraktionsstrategier tillsammans. De största 
skillnaderna ligger i hur många undergrupper till huvudstrategierna som de redovisar alternativt 
hur många olika strategier de har undersökt i den studie som beskrivs. 
 
Den nederländske forskaren Beishuizen (1993) fokuserar i sin artikel Mental strategies and 
materials or models for addition and subtraction up to 100 in Dutch second grades på två olika 
strategier, som benämns 1010 och N10. Han undersöker hur elever använder dessa båda 
strategier då de räknar addition och subtraktion med tvåsiffriga tal. Den ena, 1010, är en strategi 
där varje talsort räknas för sig och delresultaten sedan kombineras. Den andra, N10, är en 
stegvis beräkning där man behåller talet i den första termen som en helhet och sedan räknar så 
många tiotal framåt (addition) eller bakåt (subtraktion) som den andra termen anger. Därefter 
fortsätter man med entalen på samma sätt. Beishuizen beskriver dessa båda huvudkategorier av 
beräkningsstrategier ingående och även vissa underkategorier definieras. Samma 
beräkningsstrategier finns beskrivna av Heirdsfield och Cooper (2004) tillsammans med 
ytterligare varianter av dem. 1010-strategin kallas separation och N10-strategin aggregation i 
deras artikel. De beskriver dessutom två andra strategier, counting och mental image of paper-
and-pen algorithm. Counting-strategin innebär att helt enkelt räkna vidare i talraden ett ental i 
taget tills man gått rätt antal entalssteg. Mental image of paper-and-pen algorithm är strategin att 
tänka sig en algoritm i form av en uppställning i huvudet. Heirdsfield och Cooper delar även 
upp strategierna i grupper som utgår från om de separerar talsorterna i båda termerna, ena 
termen eller ser de båda talen som ska subtraheras ur ett mer holistiskt perspektiv. 
 
Fuson m.fl. (1997) gör en mycket utförlig beskrivning av olika beräkningsstrategier. I korthet 
delar de upp beräkningsstrategier i fem olika kategorier, där uppdelning i talsorter och 
N10/aggregation utgör två och benämns separate tens respektive sequence tens. Därutöver 
behandlar de avrundningar av det ena eller båda talen och kompensationer för avrundningarna 
samt mixade beräkningar. Mixade beräkningar är helt enkelt att man börjar med en strategi och 
sedan fortsätter med en annan. Foxman och Beishuizen (2002) uppmärksammar hur likartat fler 
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forskare beskriver kategorierna och vidareutvecklar kategoriseringen av olika typer av 
beräkningar. Även de menar att det finns ett mellanting av de två huvudsakliga kategorierna där 
man börjar med en uppdelning av talsorterna men sedan fortsätter genom att hoppa vidare i 
talraden som i N10. Denna strategi kallar de för mixed method. Foxman och Beishuizen menar 
vidare att en annan viktig variant är det de kallar compensation som är en avrundning av den 
andra termen där man sedan kompenserar svaret för att eliminera avrundningen. Slutligen tar de 
med addition från subtrahenden till minuenden via jämna tiotal och kallar denna strategi för 
complementary addition. En belgisk forskargrupp skriver särskilt om strategin där man adderar 
från subtrahenden för att komma till minuenden och de kallar den för indirect addition i kontrast 
till direct subtraction (Torbeyns, De Smedt, Ghesquière m.fl., 2009; Torbeyns, De Smedt, 
Stassens, Ghesquiere, & Verschaffel, 2009; Torbeyns, Ghesquiere m.fl., 2009). De beskriver 
direct subtraction som att räkna bakåt eller dra ifrån medan indirect addition är att utnyttja att 
subtraktion är inversen till addition och istället räkna uppåt eller lägga till. 
 
Foxman och Beishuizen (2002) gör vidare liksom Heirdsfield och Cooper (2002) en 
huvudindelning utifrån om eleven hanterar talen holistiskt eller atomistiskt, det vill säga som 
fristående delar bestående av de olika talsorterna eller som ental som står placerade bredvid 
varandra (som i standardalgoritmräkning). Inom dessa huvudgrupper finns sedan flera 
undertyper av beräkningsstrategier. Att behandla talen som ental kallas concatenated single-
digit conception av Fusom m.fl.(1997), som skriver ”The physical appearance of the written 
multidigit marks as single digits and the nonintuitive use of relative left-right position as a 
signifier may combine to seduce children to use a concatenated single-digit conceptual structure 
even if they have a more meaningful conception available.” (s. 142). 
 
I den svenska rapporten från TIMSS-undersökningen 2007 finns en beskrivning av olika 
beräkningsprocedurer, som Bentley (Skolverket, 2008) kallar dem. Här finns svenska namn på 
samma beräkningsstrategier som Beishuizen (1993), Fuson m.fl. (1997) och Foxman och 
Beishuizen (2002) beskriver. Strategin 1010/separation kallas talsortsvisa beräkningar medan 
N10/aggregation/sequence kallas stegvisa beräkningar och compensation kallas 
kompensationsberäkningar. Den mixade metoden räknas in som en undergrupp till 
kompensationsberäkningar tillsammans med transformationsberäkningar som går ut på att 
förändra båda termerna för att få enklare tal att arbeta med. Att arbeta med addition från 
minuenden räknas i Skolverkets rapport till stegvisa beräkningar. 
 
Rousham (2003) beskriver olika strategier som används i Nederländerna. Hon poängterar bland 
annat att de nederländska lärarna och eleverna har ett gemensamt språk då de talar om vilka 
strategier de använder. Hon beskriver N10, A10, N10C samt count-on. N10 är densamma som 
beskrivits ovan och A10 är en variant av N10 där man först hoppar så många ental som behövs 
för att ta sig till närmast jämna tiotal. Sedan tar man så många tiotalssteg som behövs och 
slutligen de resterande entalen. Ett exempel på A10 är att beräkna 64 – 26 genom att först 
subtrahera 4 från 64 för att hamna på det jämna tiotalet 60. Därefter hoppar man 20 steg bakåt 
till 40. Nu återstår det att subtrahera 2 till eftersom man redan dragit från 4 + 20 och det var 26 
som skulle dras bort. Denna strategi innebär att man måste hålla fler delresultat i huvudet eller 
anteckna delresultaten för att hålla reda på hur mycket av subtrahenden som redan använts och 
hur mycket som återstår att dra ifrån. N10C är en variant av stegvis beräkning med 
kompensation. N10C innebär att man hoppar bakåt i talraden med jämna tiotal och hoppar för 
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långt, det vill säga rundar av subtrahenden uppåt till närmsta tiotal, för att på slutet hoppa 
tillbaka så många ental som man hoppade för långt. Exempelvis så här: 64 – 26 = 64 – 30 + 4. 
Count-on är den strategi där man utför beräkningen genom att börja vid subtrahenden och 
addera sig stegvis upp till minuenden. Samtliga Roushams beskrivningar utgår från hur 
nederländska barn och lärare diskuterar strategierna samtidigt som de utför, eller dokumenterar, 
de olika stegen på en tom tallinje. 
 
En mer omfattande beskrivning av olika beräkningsstrategier finns under rubriken 
Beräkningsstrategier för huvudräkning i metodkapitlet 

Strategiers effektivitet 

Ett av de vanligaste felen som görs vid subtraktionsuppgifter som kräver växling är att vända på 
entalen så att exempelvis 51 – 48 får svaret 17. Om man räknar talsortsvis tar man då 50 minus 
40 och 8 minus 1 och adderar därefter 10 med 7 (Beishuizen, 1993; Skolverket, 2008). I en 
standardalgoritm gör man på motsvarande sätt, 8 minus 1 beräknas istället för 1 minus 8 och 5 
minus 4 är ju 1 (Cox, 1975; Leinhardt, 1987; McNamara & Pettitt, 1991; Skolverket, 2008). I en 
studie av Beishuizen (1993) visas mycket tydligt att stegvisa beräkningar gav fler korrekta 
lösningar än talsortsvisa beräkningar. Dessa båda beräkningsstrategier lärdes vanligtvis ut i de 
nederländska skolorna vid tidpunkten för studien, vilket Beishuizen avråder från ”Therefore, the 
1010 strategy is viewed as a source of many errors and is not advised in Dutch didactic 
publications” (Beishuizen, 1993, s. 296). 
 
Som tidigare redovisats menar Fuson m.fl. (1997) att siffrorna behandlas som om de vore ental 
som råkar stå bredvid varandra av många elever då de presenteras i en standardalgoritm med 
ental under ental, tiotal under tiotal och hundratal under hundratal. Lemaire och Callies (2009) 
har undersökt detta vidare i en studie där de presenterade uppgifter dels vertikalt och dels 
horisontellt för dels barn och dels vuxna. De undersöker sedan huruvida stegvisa eller 
talsortsvisa beräkningsstrategier väljs och vilka strategier som testpersonerna föredrar under 
olika premisser. De fann att talsortsvisa beräkningar föredrogs av såväl barn som vuxna om 
uppgiften presenterades vertikalt samt om uppgiften inte krävde växling. Då växlingar krävdes 
föredrog flertalet att använda stegvisa beräkningar. Då subtraktion med växling utfördes i 
uppgifter som presenterades horisontellt tog det längre tid att lösa uppgifterna för alla deltagare 
än då uppgifterna presenterades vertikalt. I denna studie finner man inga skillnader i antalet 
korrekta svar som kan hänföras till val av strategi. 
 
I Nederländerna har man försökt komma tillrätta med elevernas problem att hantera subtraktion 
och addition genom några olika matematikdidaktiska försök. Under 1960- och 70-talet använde 
de flesta nederländska skolor multibasmateriel eller unifixmateriel vilket ledde till att 
användandet av talsortsvisa beräkningar förstärktes (Klein m.fl., 1998; Rousham, 2003). För att 
bryta dominansen av talsortsvisa beräkningar och istället förstärka användandet av stegvisa 
beräkningar infördes hundrarutan som didaktisk modell under 1980-talet. En hundraruta är en 
kvadrat med 10 x 10 rutor. I de översta tio rutorna står talen 0-9 (alternativt 1-10). I nästa rad 
står 10-19 (alternativt 11-20) osv. Talen mellan 0 och 99 (alternativt 1 och 100) med samma 
entalssiffra finns då i samma kolumner och tal med samma tiotalsiffra finns i samma rader. När 
eleverna i Nederländerna använde hundrarutan som stöd för stegvisa additioner och 
subtraktioner fick eleverna lära sig att sätta fingret på den första termen i en addition eller 
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subtraktion och sedan hoppa tiotalen från den andra termen nedåt för addition och uppåt för 
subtraktion, för att slutligen hoppa entalen från den andra termen framåt respektive bakåt i 
talraden (Beishuizen, 1993). 
 
I en senare studie skriver Klein m.fl. att hundrarutan ”embodied not only relations between 
numbers but also allowed visualization of addition and subtraction operations” (Klein m.fl., 
1998, s. 444). Beishuizens (1993) resultat att talsortsvisa beräkningar oftare ger fel svar för 
subtraktionsuppgifter som kräver växling stärkte argumenten för att överge den 
beräkningsstrategin, även om flera forskare anser att det är den ena av två beräkningsstrategier 
som kan ses som grundläggande (Fuson, 1992; Lemaire & Callies, 2009). I en amerikansk 
studie visar det sig att de elever som bedöms som svagare i matematik har problem att lära sig 
att hantera hundrarutan som en tankemodell och hjälp vid addition och subtraktion (Cobb, 1995) 
vilket även några nederländska studier visade (Klein m.fl., 1998). Klein med kollegor menar att 
hundrarutan, liksom talsortsvisa beräkningar, inte bygger vidare på barns informella strategier 
vilket däremot den tomma tallinjen kan göra. Under 1990-talet infördes den tomma tallinjen 
som en didaktisk modell i nederländska skolor för elever att använda då de adderar och 
subtraherar (Klein m.fl., 1998; Rousham, 2003). Den tomma tallinjen är en tallinje utan vare sig 
markeringar eller numrering. Den kan användas för att bokföra skutt längs talraden och finns 
beskriven i ett flertal artiklar och böcker. Ett återkommande argument för att arbeta med den 
tomma tallinjen som modell och bokföringshjälp är att elevernas egna informella strategier kan 
vara utgångspunkt och utvecklas med den tomma tallinjen som stöd (Beishuizen, 2001; Buys, 
2001; Klein 1998; Klein m.fl., 1998; Menne, 2001; Rousham, 2003; Selter, 1998; Verschaffel, 
Greer m.fl., 2007). 
 
Två exempel på hur 72 – 58 kan beräknas med stegvisa beräkningar på en tom tallinje: 
 

 
Bild 1. Exempel på beräkningar med den tomma tallinjen. 

 
Klein m.fl. (1998) designade en studie där man samtidigt arbetade med att utveckla 
undervisningen mot att ta till vara elevernas egna strategier och att diskutera val av strategier 
beroende på hur talen i uppgiften är beskaffade. Man arbetade även med en beräkningsstrategi 
som de kallar connecting arc och som används enbart vid subtraktion. Connecting arc är att se 
hur nära varandra två tal ligger och att överbrygga avståndet mellan exempelvis 59 och 61 
istället för att subtrahera 59 från 61. Klein m.fl. (1998) utvärderade detta försök i en studie där 
de jämförde några klasser som fått olika undervisning. De fann att de elever som fått arbeta med 
den tomma tallinjen och diskuterat vilken beräkningsstrategi som är lämpligast att använda till 
olika uppgifter var flexibla i sitt val av strategier. De som undervisats med hundrarutan som 
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didaktisk modell använde i allmänhet samma strategi, stegvis beräkning, oavsett uppgiftens 
karaktär. De konstaterar att den tomma tallinjen ”supported both procedural operations and 
problem representation. Evoking children’s own mental activity was also a significant function” 
(Klein m.fl., 1998, s. 461). Den tomma tallinjen är inte en beräkningsstrategi, utan ett didaktiskt 
hjälpmedel för att dokumentera sina mellanberäkningar då man utför huvudräkning. Då inte alla 
klasser hade fått undervisning om connecting arc valde de att inte ta med denna strategi i sin 
utvärdering. De beräkningsstrategier som eleverna i studien använde var olika typer av stegvisa 
beräkningar. 
 
En annan studie som behandlar flexibilitet i användande av beräkningsstrategier beskrivs av 
Heirdsfield och Cooper (2004). De har som utgångspunkt att flexibilitet i beräkningsstrategier 
kan utveckla taluppfattning och sammanfattar tidigare forskning inom detta område så här: 

In summary, research on mental computation and numbers has proposed connections among 

mental computation and the following factors: (a) the cognitive area of number sense 

(particularly number facts, computational estimation, numeration, and effect of operation on 

number); (b) affective issues, including beliefs, attributions, self-efficacy, and social context 

(e.g., classroom and home); and (c) metacognitive processes (covering metacognitive 

knowledge, beliefs, and strategies). (Heirdsfield & Cooper, 2004, s. 445, kursivering i 

original) 

Heirdsfield och Cooper undersöker vilka strategier några duktiga huvudräknare använder och 
har delat upp försökspersonerna i flexibla och inflexibla strategianvändare. De inflexibla 
huvudräknarna använde sig uteslutande av algoritmräkning i huvudet och de flexibla använde 
olika strategier för olika uppgifter. Båda grupperna var snabba och räknade rätt och de hade 
memorerade talfakta som de kunde använda sig av. De flexibla räknarna kunde också använda 
sig av strategier för att härleda talfakta som de inte kunde utantill medan de inflexibla saknade 
sådana strategier och ”resorted to count if the number fact was not known by recall” 
(Heirdsfield & Cooper, 2004, s. 445, kursivering i original). Författarna skriver också att 
strategier är olika effektiva och de menar att holistiska strategier, kompensationsstrategier, och 
aggregation/stegvisa strategier, är exempel på mer effektiva strategier. Att använda sig av en 
algoritmuppställning i huvudet kan inte ses som en effektiv strategi, men de konstaterar 
samtidigt att vissa elever klarar av detta utan att göra fel. Dessa elever har snabb och god 
tillgång till talfakta samt ”ser” talen i huvudet då de räknar. 
 
Torbeyns, De Smedt, Stassens, Ghesquiere och Verschaffel (2009) skriver att indirekt addition 
är en mer effektiv strategi än direkt subtraktion. Indirekt addition är enligt dem att ställa sig 
frågan hur mycket som ska adderas till subtrahenden för att få minuenden, istället för att 
subtrahera som i direkt subtraktion. Det är alltså samma strategi som den stegvisa beräkningen 
med addition. Däremot skriver de inte hur den direkta subtraktionen utförs. Elever som 
undervisades i den indirekta additionen för att lösa subtraktionsuppgifter förbättrade sina 
resultat ”to a level comparable with the (typically better) addition performances, suggesting that 
IA [indirect addition] is indeed a very efficient strategy for doing subtractions” (Torbeyns, De 
Smedt, Stassens m.fl., 2009, s. 81). De menar vidare att ”there are indications that IA is not only 
computationally remarkably efficient but also very promising from a broader educational 
perspective” (s. 87). 
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Vad avgör val av strategi? 

I Foxman och Beishuizen (2002) finns en iakttagelse som gäller hur elever med olika 
prestationsnivåer i aritmetik väljer beräkningsstrategi. De lågpresterande använde helst 
talsortsvisa beräkningar, medan de högpresterande föredrog beräkningsstrategier som hanterade 
talen som helheter. De medelpresterande använde helst en algoritmräkning i huvudet. 
 
Frisk (2009) skriver att olika sätt att formulera en fråga samt olika situationer kan få elever att 
associera till en viss beräkningsstrategi. Hon menar att en beräkningsstrategi och en beskriven 
situation behöver inte harmonisera, det är viktigt att elever både kan förstå olika situationer och 
att de kan välja en lämplig beräkningsstrategi. Frisk skriver att ”Det är viktigt att eleverna 
behärskar flera olika beräkningsstrategier för att kunna bortse från kontexten och välja den 
strategi som är lämpligast beroende på hur de ingående talen i uppgiften ser ut.” (Frisk, 2009, s. 
10). Exempelvis kan en uppgift handla om att beräkna hur många fler kulor det finns i kulpåse 
A jämfört med kulpåse B. Situationen är alltså en jämförelse. Den ena påsen innehåller 146 
kulor och den andra bara 12 stycken. Trots att detta inte är en minskningssituation kan man 
välja att beräkna 146 – 12 som en minskning där man tar bort 12 från 146 eftersom det är enkelt 
att dra bort 12 från 146. Heirdsfield och Cooper (2004) skriver att strategival påverkas av den 
semantiska strukturen i textuppgifter och vilka tal som ingår i uppgifter men att detta inte 
påverkar de elever som alltid gör på samma sätt, de inflexibla.  
 
Då mycket unga barn löser matematikuppgifter gör de i allmänhet en direkt modellering av den 
situation som beskrivs (Carpenter, Fennema, Franke, Levi, & Empson, 1999). Exempelvis löser 
de en minskningsuppgift som ”Kerstin har fem päron och äter upp två, hur många har hon 
kvar?” genom att plocka fram fem föremål som symboliserar alla päron för att sedan plocka bort 
två och räkna återstoden av föremål. När elever utökar sina kunskaper om olika situationer som 
leder fram till subtraktion och addition kan de så småningom förhålla sig alltmer flexibla i sina 
val av beräkningsstrategier och mycket väl lösa en uppgift av samma minskningstyp som ovan 
genom att till exempel räkna vidare från två till fem (Carpenter m.fl., 1999). Detta gäller särskilt 
om eleverna har utvecklat en gedigen kunskap om del-helhetsförhållandet som finns inom 
addition och subtraktion och som binder samman dessa båda räkneoperationer (Carpenter m.fl., 
1999; Neuman, 1989). 
 
Ett flertal forskare menar att subtraktion av tal som ligger nära varandra passar särskilt bra att 
beräkna med addition från subtrahenden (Klein m.fl., 1998; Peters, De Smedt, Torbeyns, 
Ghesquière, & Verschaffel, 2010; Torbeyns, De Smedt, Stassens m.fl., 2009; Torbeyns, 
Ghesquiere m.fl., 2009). I en annan artikel ifrågasätter dock samma belgiska forskargrupp 
(Torbeyns, Ghesquiere m.fl., 2009) hur viktigt det är att talen är nära varandra för att strategin 
ska vara effektiv och menar att det kan vara en effektiv strategi även vid medelstora och stora 
skillnader mellan de båda termerna. 

Lärarrollen i undervisning om olika beräkningsstrategier 

En del av de artiklar och böcker jag har läst behandlar även lärarrollen vid olika typer av 
matematikundervisning. Rousham (2003) beskriver hur nederländska lärare i högre grad än 
engelska lärare diskuterar om olika beräkningsstrategier. I den nederländska undervisning som 
hon beskriver ges eleverna möjlighet att urskilja både en variation av olika beräkningsstrategier 
och en variation av olika beräkningsstrategiers lämplighet i olika typer av uppgifter. De 
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engelska lärarnas undervisning som hon beskriver, erbjuder en variation av olika 
beräkningsstrategier men ingen variation av lämplighet för olika typer av uppgifter. 
 
Även Carpenter m.fl. (1999) tar upp lärarrollen men de gör det ur ett annat perspektiv, vilken 
kunskap som krävs av lärare som vill arbeta med utgångspunkt i elevernas egna 
beräkningsstrategier. De skriver att lärarna måste kunna konstruera bra uppgifter som 
utgångspunkt för lektioner. Uppgiftskonstruktionen kräver djup kunskap om olika situationer 
inom räknesätten och hur räknesätten förhåller sig till varandra. Dessutom krävs både lyhördhet 
för att tolka elevernas berättelser om sina olika strategier och kunskap om vilka 
beräkningsstrategier som finns. Denna fördjupade kunskap om såväl matematiken som 
beräkningsstrategier och att kunna koppla strategierna till matematikens struktur återfinns hos 
Ma (1999). Ma har bland annat undersökt hur kinesiska respektive amerikanska lärare skulle 
förklara för elever hur subtraktion som kräver växling fungerar. Studien handlar visserligen om 
att förklara inom en algoritmberäkning snarare än olika beräkningsstrategier men är ändå 
relevant i detta sammanhang då den behandlar lärarens förståelse för matematiken bakom 
beräkningen. I studien framkom att de kinesiska lärarna hade djupare kunskaper om och i den 
bakomliggande matematiken trots att de har kortare utbildning och har läst mindre matematik i 
sin lärarutbildning. För att kunna växla förklaringsmodell och undervisa på ett sätt som ger 
eleverna möjlighet till en djupare förståelse krävs det att läraren själv har en djup förståelse för 
grundläggande matematik enligt Ma (1999). 
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Metod 

Här beskrivs de metodiska överväganden som gjorts. Först beskrivs arbetsmetoden mer 
övergripande sedan hur datamaterial valdes ut, vilka verktyg som använts för att analysera 
datamaterialet, studiens trovärdighet och etiska överväganden. Slutligen beskrivs arbetsgången 
mer ingående med exempel på hur analysen utfördes. Eftersom datainsamlingen till denna 
studie skedde samtidigt som datainsamlingen till Larsson (2010) finns en del gemensamma drag 
mellan dessa båda studier då det gäller metod. 

Kvalitativa forskningsmetoder 

Det är svårt att avgränsa vad som kännetecknar kvalitativa forskningsmetoder eftersom det är ett 
mångfacetterat område där många olika typer av forskningsansatser samsas under samma tak 
(Bryman, 2011; Denzin & Lincoln, 2000). Några drag som Bryman tar upp och som stämmer 
överens med denna studie kommer att presenteras i detta avsnitt. 
 
I många kvalitativa studier börjar studien i generella frågeställningar som allteftersom studien 
fortsätter specificeras alltmer. Denna specificering av frågeställningarna sker i samverkan med 
datamaterialet. Då datamaterialet samlas in och tolkas uppstår både nya frågeställningar, 
omformulering och specificering av de ursprungliga frågeställningarna (Bryman, 2002). 
Processen beskrivs av nedanstående figur. 
 
1. Generella frågeställningar 
 ↓ 
2. Val av undersökningsmaterial/personer 
 ↓ 
3. Insamling av data 
 ↓  5b. Insamling av ytterligare data 
4. Tolkning av data 
 ↓↑ 
5. Begreppsligt och teoretiskt arbete 
 ↓  5a. Specificering av frågeställningarna 
6. Rapport om resultat och slutsatser 
 

Bild 2. En modell av kvalitativa studier efter Bryman (2002, s. 252) 

 
I studien av kurslitteratur har jag arbetet i linje med ovanstående figur. Då jag undersökt en del 
av datamaterialet specificerades frågeställningarna från en mer allmän fråga om hur subtraktion 
beskrivs till att handla om situationer och beräkningsstrategier inom subtraktion. Hur situationer 
beskrivs redovisades i Larsson (2010) och i denna studie redovisas beskrivningar av 
beräkningsstrategier och vilka ord och uttryck som används för beräkningsstrategier. 
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Bryman skriver också att ”… de olika stegen i en kvalitativ undersökning mer innebär 
teorigenerering än en teoriprövning, som specificerats innan datainsamlingen påbörjas.” (2002, 
s. 255). Teorigenerering snarare än teoriprövning kan också ses som ett typiskt kännetecken för 
flertalet kvalitativa studier, det vill säga många kvalitativa studier arbetar induktivt. Den här 
studien har genererat en tydlig och hierarkisk struktur för hur man kan kategorisera olika 
beräkningsstrategier för subtraktion och addition. Strukturen har använts som analysverktyg och 
beskrivs utförligt i avsnittet Analysverktyg. 

Val av litteratur – datamaterial 

Samtliga böcker och artiklar i litteraturlistor i kurser som riktar sig mot matematikundervisning 
i de tidiga skolåren och som gavs av Institutionen för matematikämnets och 
naturvetenskapsämnenas didaktik vid Stockholms universitet under läsåret 2008/2009 har 
studerats. I en del av kurslitteraturen behandlas inte subtraktion. Då jag startade analysen av 
kurslitteraturen var jag från början medveten om att en del av litteraturen inte behandlar 
aritmetik överhuvudtaget. Jag läste dock igenom all kurslitteratur för att försäkra mig om att jag 
inte missade något. Efter den första genomläsningen kunde en del böcker läggas åt sidan. En 
lista över den studerade kurslitteraturen finns i bilaga 1. 
 
Mitt val av datakälla är vad Bryman (2002) kallar dokument och därför har jag beaktat 
dokumentens autencitet, trovärdighet, representativitet och meningsfullhet och funnit dessa 
kriterier vara uppfyllda. 

Analysverktyg 

Dokumenten ska också tolkas och här menar Bryman att ”När man väl fått tag i dokumenten 
krävs det dessutom avsevärd skicklighet i att tolka dem för att kunna utläsa deras betydelse” 
(Bryman, 2002, s. 356). Dels tolkar jag vilka beräkningsstrategier som beskrivs i 
kurslitteraturen. Då jag väl kategoriserat vilka beräkningsstrategier som beskrivs är det inte 
svårt att identifiera vilka ord som använts för att beskriva beräkningsstrategier. Dessa ord 
antecknas. För att tolka och analysera texterna med avseende på vilka beräkningsstrategier för 
subtraktion som beskrivs har jag använt nedanstående matris som analysverktyg. I matrisen 
återges huvudgrupperna av beräkningsstrategier i fet stil och med ett nummer. Under varje 
huvudgrupp återges några vanliga underkategorier av beräkningsstrategin. Underkategorierna 
anges med vanlig stil och såväl nummer som en bokstav. Det betyder att ”1. Algoritmräkning”  
är en huvudgrupp och ”1a. papper och penna” respektive ”1b. i huvudet” är de båda 
undergrupper av algoritmräkning som jag har tagit med i analysen av beräkningsstrategier. 
Varje enskild strategi exemplifieras genom att jag visar hur 64 – 26 beräknas med just den 
strategin. Samtliga varianter av varje enskild kategori som återges kommer från de forskare där 
jag hämtat strategierna. Den kod som står i den sista kolumnen är den kod jag använde för att 
kategorisera mitt datamaterial. 
 
Analysmatrisen har en struktur där graden av hur holistiskt man ser på talen i uppgifter ökar ju 
längre ner i raderna man kommer. I den översta raden återfinns algoritmberäkningar som bland 
annat kännetecknas av att man ser på samtliga siffror som talen består av som om de vore ental 
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(Fuson m.fl., 1997). Ju längre ner man kommer desto mer ser man på de ingående talen som 
helheter (Heirdsfield & Cooper, 2004). 

Matris 1. Matrisen som användes som analysverktyg för beräkningsstrategier. 

Matris för analys av beräkningsstrategier 

Beräkningsstrategi 
 

Exempeluppgift: 64 – 26 Kod  

1. Algoritmberäkningar 
 

Kännetecknas av att beräkningarna görs på 
samma sätt enligt en inlärd procedur samt att 
alla tal behandlas som ental. 

A 

1a. Algoritmberäkning med 
papper och penna 

Det finns många olika varianter.  
Exempel: 
 
 
 
 
 

A1a 

1b. Algoritmräkning i 
huvudet 

Utförs på samma sätt som varianten med papper 
och penna, men utan skriftligt stöd. 

A1b 

2. Talsortsvisa beräkningar Räkna de olika talsorterna för sig. Addera 
resultaten. 

T 

2a. Standard 
Subtrahera talsorterna för sig, 
addera deldifferenserna 

60 – 20 = 40; 4 – 6 = -2; 40 + (-2) = 38 eller 
60 – 20 = 40; 4 – 6 = -2; 40 – 2 = 38 
Varianter (även felaktiga): 
60 – 20 = 40; 6 – 2 = 4; 40 – 4 = 36 
60 – 20 = 40; 6 – 2 = 4; 40 + 4 = 44 
60 – 20 = 40; 4 – 6 = 2; 40 + 2 = 42 
60 – 20 = 40; 4 – 6 = 2; 40 – 2 = 38 

T2a 

2b. Mixad beräkning 
Dela upp i tiotal och ental. 
Utför operationen med 
tiotalen. Lägg tillbaka 
minuendens ental. Dra bort 
subtrahendens ental. 

60 – 20 = 40; 40 + 4→44; 44 – 6→38 
Varianter (felaktiga): 
60 – 20 = 40; – 6→34 
60 – 20 = 40; – 6→34; – 4→30 

T2b 

  10 

 64 
-26 
 38 
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3. Stegvisa beräkningar Räkna bakåt i talraden S 

3a. Standard 
Räkna ned med tiotalen först 
och sedan med entalen 

64 – 20→44; – 6→38 
Varianter: 
64 – 10 – 10→44; – 6→38 
64 – 6→58; – 20→38 
64 – 6→58; – 10 – 10→38 

S3a 

3b. Med kompensation 
Räkna för långt och lägg till 
de ental som du räknade för 
långt. 

64 – 30→34; + 4→38 
Variant: 
64 – 10 – 10 – 10→34; + 4→38 

S3b 

3c. Kompletterande addition 26 + 4→30; + 30→60; + 4→64  
(svaret är 4 + 30 + 4 = 38) 
Variant: 
26 + 4→30; + 10 + 10 + 10→60; + 4→64  
(svaret är 4 + 10 + 10 + 10 + 4 = 38) 

S3c 

4. Kompensations-
beräkningar 

Man manipulerar med ett eller båda talen innan 
man sätter igång att räkna 

K 

4a. Man avrundar den ena 
termen och kompenserar för 
det på slutet 
 

26→30; 64 – 30 = 34; + 4→38 
Varianter (även felaktiga): 
64→60; 60 – 26 = 34; + 4→38 
26→30; 64 – 30 = 34; – 4→30 
64→60; 60 – 26 = 34; – 4→30 

K4a 

4b. Man ändrar båda 
termerna 

26→30; 64→68: 68 – 30 = 38 
Variant: 
64→60; 26→22; 60 – 22 = 38 
 

K4b 

5. Användande av härledda 
talfakta 

Kännetecknas av att man inspekterar talet och 
väljer en strategi som är lämplig med just de tal 
som ingår i uppgiften och som kan härledas till 
av personen kända talfakta. 

H 

 
Matrisen är skapad utifrån kategoriseringar som beskrivits av ett flertal forskare (Foxman & 
Beishuizen, 2002; Fuson m.fl., 1997; Heirdsfield & Cooper, 2004; Skolverket, 2008; 
Verschaffel, Torbeyns m.fl., 2007). Från Foxman och Beishuizen kommer kategorierna 
talsortsvisa beräkningar och stegvisa beräkningar. Algoritmer och kompensationsberäkningar är 
hämtade från Fuson m.fl. och uppdelningen i hur holistisk-atomistisk en strategi är, kommer 
från Heirdsfield och Cooper. Skolverkets rapport bidrar med de svenska namnen för 
kategorierna talsortsvisa beräkningar, stegvisa beräkningar och kompensationsberäkningar. Den 
sista kategorin, härledda talfakta, har jag själv översatt från det engelska uttrycket derived 
strategies (Verschaffel, Torbeyns m.fl., 2007) eller derived fact (Fuson m.fl., 1997) och tagit 
med i matrisen. Härledda talfakta fanns inte med från början i matrisen, men jag hittade fler 
exempel i den undersökta litteraturen som beskrev denna beräkningsstrategi, varför jag lade in 
även den. Samtliga exempel på varianter inom varje enskild strategi har hämtats ur samma 
källor som själva kategorierna. 
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Ovanstående fem huvudkategorier utgör alltså en sammanställning av ett flertal olika forskares 
resultat från studier om vilka strategier som elever faktiskt använder (Foxman & Beishuizen, 
2002; Fuson m.fl., 1997; Heirdsfield & Cooper, 2004; Skolverket, 2008; Verschaffel, Torbeyns 
m.fl., 2007). Ovanstående matris utgör det analysverktyg som jag använde för att kategorisera 
olika beräkningsstrategier för subtraktion och den används även i resultatredovisningen. Här 
nedan förklaras de olika beräkningsstrategierna mer ingående. 

Beskrivning av beräkningsstrategier 

Beskrivningen av beräkningsstrategier fokuseras till subtraktion men till viss del tas även 
addition med i beskrivningarna då flertalet forskare betonar subtraktion och addition som 
varandras inversa operationer. Flertalet av de olika beräkningsstrategierna beskrivs av olika 
forskare som strategier som utvecklas spontant av elever i de tidiga skolåren (Foxman & 
Beishuizen, 2002; Fuson m.fl., 1997). Strategierna presenteras i samma ordning som de har 
placerats i matrisen och denna ordning är hierarkiskt ordnad från en atomistisk till en holistisk 
syn på talen som man opererar med. 
 
I samtliga beskrivningar används samma uppgifter för att exemplifiera hur beräkningarna utförs. 
Uppgifterna är 38 + 26 samt 64 – 26 och alltså tvåsiffriga. Jag tar med exempel på hur 
beräkningsstrategierna fungerar för såväl subtraktion som för addition eftersom de flesta av 
strategierna är tillämpbara på såväl subtraktioner som additioner. Samtliga strategier som 
beskrivs nedan kan generaliseras till att gälla tal inom andra talområden. 

Algoritmberäkningar 

Algoritmberäkningar är beräkningar som utförs enligt samma mönster oavsett vilka tal som 
ingår i uppgiften. Uppställningar med talen ovanför varandra där man börjar med entalen är ett 
exempel på en algoritmberäkning. Ett annat exempel är då talsortsvisa beräkningar lärs in som 
ett bestämt mönster och utförs på samma sätt oavsett vilka tal som ingår i uppgiften. 
Algoritmberäkningar kännetecknas av att man separerar talet i talsorter och sedan hanterar varje 
talsort separat som om de vore ental (Foxman & Beishuizen, 2002; Fuson m.fl., 1997). 
Algoritmer är utformade för att vara effektiva och generella beräkningsmetoder då man räknar 
för hand. Elever använder ibland algoritmiska beräkningar även då de räknar i huvudet utan stöd 
av anteckningar. I tabell 1 skiljer jag på de båda sätten att använda en algoritmberäkning. 
Givetvis kan algoritmberäkningar generaliseras till beräkningar med tal inom andra talområden 
än de exempel som ges här. 
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Tabell 1. Beskrivning av algoritmberäkningar i analysverktyget. 

 
Addition Subtraktion 

1. Algoritm-
beräkningar 
 

Kännetecknas av att 
beräkningarna görs på samma 
sätt enligt en inlärd procedur 
samt att alla tal behandlas som 
ental. 

Kännetecknas av att beräkningarna 
görs på samma sätt enligt en inlärd 
procedur samt att alla tal behandlas 
som ental. 

1a. Algoritmberäkning 
med papper och penna 
 

Det finns många olika varianter. 
En av de vanligaste är att ställa 
upp talen ovanför varandra och 
utföra beräkningarna talsortsvis 
med början längst till höger och 
arbeta på följande sätt. 
  

Start i entalskolumnen:  
8 + 6 = 14. 4 skrivs 
under strecket i 
entalskolumnen. 1 
(dvs. tiotalet i 14) 
skrivs ovanför 3 i 
tiotalskolumnen. 
Fortsätt i 
tiotalskolumnen:  
1 + 3 + 2 = 6. Skrivs 
under strecket i 
tiotalskolumnen. 

 

Det finns många olika varianter. En av 
de vanligaste är att ställa upp talen 
ovanför varandra och utföra 
beräkningarna talsortsvis med början 
längst till höger och arbeta på följande 
sätt. 
 

Start i entalskolumnen: 4 – 6. 
Det går inte att ta bort sex ental 
från fyra ental, alltså behövs 
fler ental. Vi tar ett tiotal från 
sexan och växlar till tio ental. 
För att visa detta stryker vi över 
6 i 64 samt skriver 10 över 4 i 
64. 10 + 4 = 14. Nu räknar vi 
14 – 6 = 8 och skriver 8 under 
strecket i entalskolumnen.  
Fortsätt i tiotalskolumnen: 
6 betyder att vi tagit ett tiotal 
från sexan och alltså har vi bara 
kvar 5. Nu räknar vi 5 – 2 = 3 
och skriver 3 under strecket i 
tiotalskolumnen. 
 

1b. Algoritmräkning i 
huvudet 

Utförs på samma sätt som 
varianten med papper och penna, 
men utan skriftligt stöd. 

Utförs på samma sätt som varianten med 
papper och penna, men utan skriftligt 
stöd. 

 
Algoritmers förträfflighet eller skadliga inverkan har diskuterats i Sverige åtminstone de senaste 
20 åren (Johansson, 2006; Unenge, 1989). Även internationellt förekommer liknande debatter 
(Anghileri, 2001). Jag har inte för avsikt att fördjupa mig i den debatten inom ramen för detta 
arbete. 

Talsortsvisa beräkningar 

Talsortsvisa beräkningar kännetecknas av att man först delar upp talet i tiotal för sig och ental 
för sig. Sedan behandlar man tiotalen med varandra och entalen med varandra. Operationerna 
görs skilda från varandra. Till sist kombineras de båda delresultaten (Foxman & Beishuizen, 

   1 

  38 
+26 
  64 

  10 

 64 
-26 
 38 
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2002; Fuson m.fl., 1997). Även talsortsvisa beräkningar finns i flera olika varianter och några 
presenteras i tabell 2. En gemensam nämnare för de talsortsvisa strategierna är att eleverna inte 
betraktar termerna som helheter utan som delar bestående av tiotal respektive ental (Foxman & 
Beishuizen, 2002). Givetvis kan talsortsvisa beräkningar generaliseras till beräkningar med tal 
inom andra talområden än de exempel som ges här. Det svenska namnet talsortsvisa 
beräkningar har jag hämtat från Skolverket (2008). 
 

Tabell 2. Beskrivning av talsortsvisa beräkningar i analysverktyget. 

 
Addition Subtraktion 

2. Talsortsvisa 
beräkningar 

Räkna de olika talsorterna för 
sig. Addera delresultaten. 

Räkna de olika talsorterna för sig. 
Addera delresultaten. 

Exempeluppgifter Addition 38 + 26 Subtraktion 64 – 26 

2a. Standard 
Addera/subtrahera 
talsorterna för sig, addera 
delsummorna/del-
differenserna 

30 + 20 = 50; 8 + 6 = 14; 
50 + 14 = 64 
 

60 – 20 = 40; 4 – 6 = -2; 40 + (-2) = 38 
eller 
60 – 20 = 40; 4 – 6 = -2; 40 – 2 = 38 
Varianter (även felaktiga): 
60 – 20 = 40; 6 – 2 = 4; 40 – 4 = 36 
60 – 20 = 40; 6 – 2 = 4; 40 + 4 = 44 
60 – 20 = 40; 4 – 6 = 2; 40 + 2 = 42 
60 – 20 = 40; 4 – 6 = 2; 40 – 2 = 38 

2b. Mixad beräkning 
Dela upp i tiotal och ental. 
Utför operationen med 
tiotalen. Lägg tillbaka den 
första termens/minuendens 
ental. Lägg till eller dra 
bort den andra 
termens/subtrahendens 
ental. 

30 + 20 = 50; 50 + 8→58; 
58 + 6→64 

60 – 20 = 40; 40 + 4→44; 44 – 6→38 
Varianter (felaktiga): 
60 – 20 = 40; – 6→34 
60 – 20 = 40; – 6→34; – 4→30 

 
För subtraktion finns ett flertal olika varianter medan det för addition endast finns ett sätt att 
utföra talsortsvisa beräkningar. Flera av de varianter som barn utvecklar och använder leder till 
fel svar. De elever som i undersökningen 1987 tillhörde de svagpresterande föredrog i allmänhet 
talsortsvisa beräkningar (Foxman & Beishuizen, 2002). 

Stegvisa beräkningar 

Stegvisa beräkningar är beräkningar som kännetecknas av att den första termen betraktas i sin 
helhet och man tar sig uppåt eller nedåt i talraden stegvis, dels i tiotalskutt och dels i entalsskutt 
(Foxman & Beishuizen, 2002; Fuson m.fl., 1997). Det finns ett flertal varianter av stegvisa 
beräkningar. I tabell 3 presenteras de tre vanligaste varianterna. Samtliga varianter utnyttjar 
medvetet vårt positionssystem med basen tio. Givetvis kan stegvisa beräkningar generaliseras 
till beräkningar med tal inom andra talområden än de exempel som ges här. Det svenska namnet 
stegvisa beräkningar har hämtats från Skolverket (2008). 
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Tabell 3. Beskrivning av stegvisa beräkningar i analysverktyget. 

 
Addition Subtraktion 

3. Stegvisa beräkningar Räkna framåt i talraden Räkna bakåt i talraden 
Exempeluppgifter Addition 38 + 26 Subtraktion 64 – 26 

3a. Standard 
Räkna uppåt/nedåt med 
tiotalen först och sedan med 
entalen 

38 + 20→58; + 6→64 
Varianter: 
38 + 10 + 10→58; + 6→64 
38 + 6→44; + 20→64 
38 + 6→44; + 10 + 10→64 

64 – 20→44; – 6→38 
Varianter: 
64 – 10 – 10→44; – 6→38 
64 – 6→58; – 20→38 
64 – 6→58; – 10 – 10→38 

3b. Med kompensation 
Räkna för långt och ta bort 
eller lägg till de ental som du 
räknade för långt. 

38 + 30→68; – 4→64 
Variant: 
38 + 10 + 10 + 10→68; – 
4→64 

64 – 30→34; + 4→38 
Variant: 
64 – 10 – 10 – 10→34; + 4→38 

3c. Kompletterande addition 
Subtraktion: Börja med 
subtrahenden och räkna 
addition till minuenden, 
utnyttja jämna tiotal. 

38 + 2→40; + 20→60; + 
4→64 
Variant: 
38 + 2→40; + 10 + 10→60; + 
4→64 

26 + 4→30; + 30→60; + 4→64 
(svaret är 4 + 30 + 4 = 38) 
Variant: 
26 + 4→30; + 10 + 10 + 10→60; + 
4→64 
(svaret är 4 + 10 + 10 + 10 + 4 = 
38) 

 
De elever som i en undersökning 1987 bedömdes som högpresterande använde i hög 
utsträckning stegvisa beräkningar och utmärkande var att dessa elever såg talen ur ett holistiskt 
perspektiv (Foxman & Beishuizen, 2002). 

Kompensationsberäkningar 

Kompensationsberäkningar är beräkningar där man betraktar båda de ingående talen som 
helheter. De kännetecknas av att man först inspekterar termerna för att avgöra vilken strategi 
som är lämplig att använda. Sedan manipulerar man med den ena eller båda termerna för att 
göra beräkningen enklare. Om det behövs gör man sedan en justering av resultatet för att 
kompensera den förändring som gjordes (Fuson m.fl., 1997; Skolverket, 2008). Två varianter av 
kompensationsberäkningar beskrivs i tabell 4. Givetvis kan kompensationsberäkningar 
generaliseras till beräkningar med tal inom andra talområden än de exempel som ges här. Det 
svenska namnet kompensationsberäkningar har hämtats från Skolverket (2008). 
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Tabell 4. Beskrivning av kompensationsberäkningar i analysverktyget. 

 
Addition Subtraktion 

4. Kompensations-
beräkningar 

Man manipulerar med ett eller 
båda talen innan man sätter 
igång att räkna 

Man manipulerar med ett eller 
båda talen innan man sätter 
igång att räkna 

Exempeluppgifter Addition 38 + 26 Subtraktion 64 – 26 

4a. Man avrundar den ena 
termen och kompenserar för 
det på slutet 
 

38→40; 40 + 26 = 66; – 2→64 
Variant: 
26→30; 38 + 30 = 68; – 4→64 
 

26→30; 64 – 30 = 34; + 4→38 
Varianter (även felaktiga): 
64→60; 60 – 26 = 34; + 4→38 
26→30; 64 – 30 = 34; – 4→30 
64→60; 60 – 26 = 34; – 4→30 

4b. Man ändrar båda 
termerna 

38→40; 26→24; 40 + 24 = 64 26→30; 64→68: 68 – 30 = 38 
Variant: 
64→60; 26→22; 60 – 22 = 38 
 

Observera att en del av varianterna som barn utvecklar och använder med kompensation på 
slutet ger fel resultat (Fuson m.fl., 1997). 

Härledda talfakta 

Då man använder sig av inlärda talfakta kan man hävda att man faktiskt inte utför någon 
beräkning, utan man hämtar fram ett memorerat fakta från långtidsminnet. Man vet att 6 + 6 = 
12. Talfakta kan även utgöra grunden för beräkningar, så kallade härledda talfakta. Exempelvis 
kan ett barn utnyttja sin kunskap om att 6 + 6 = 12 för att beräkna 13 – 6. Ett resonemang kan 
vara att 13 – 6 måste vara ett mer än 6 eftersom 13 är ett mer än 12 och jag vet att 6 + 6 = 12 
(Fuson m.fl., 1997; Verschaffel, Torbeyns, m.fl., 2007). Givetvis kan härledda talfakta 
generaliseras till vilket talområde som helst och inte endast tillämpas med ensiffriga tal som i 
ovanstående exempel. Det svenska namnet härledda talfakta är min egen översättning av 
derived facts eller derived strategies som används i engelskspråkig litteratur. 
 

Tabell 5. Beskrivning av härledda talfakta i analysverktyget. 

 
Addition Subtraktion 

5. Användande av härledda 
talfakta 

Kännetecknas av att man 
inspekterar talet och väljer en 
strategi som är lämplig med just 
de tal som ingår i uppgiften och 
som kan härledas till av personen 
kända talfakta. 

Kännetecknas av att man 
inspekterar talet och väljer en 
strategi som är lämplig med just de 
tal som ingår i uppgiften och som 
kan härledas till av personen kända 
talfakta. 

Innehållsanalys 

Min distinktion av vad som är en beräkningsstrategi bygger helt på min analysmatris (s. 20-23) 
och min definition av beräkningsstrategi som finns under rubriken Definitioner i denna studie 
(s. 3). Metoden då jag analyserade den undersökta kurslitteraturen är en form av innehållsanalys 
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och kan betraktas som öppen och relativt objektiv (Bryman, 2011). Öppenheten i processen 
finns i att jag redovisar precis hur jag gjorde, vilket analysredskap som har använts, hur det 
fungerar och genom att jag exemplifierar processen. Eftersom processen redovisas helt öppet är 
det möjligt för andra att ta matrisen som jag har använt och samma litteratur och själv prova hur 
det går till och komma fram till samma resultat. Bryman menar att innehållsanalys kännetecknas 
av objektivitet och struktur. Han skriver att objektivitet i samband med innehållsanalys bygger 
på ”att det klart och tydligt framgår hur man ska bära sig åt för att kategorisera råmaterialets 
innehåll för att forskarens värderingar i så liten utsträckning som möjligt ska påverka 
processen” (Bryman, 2011, s. 282). I denna studie är objektiviteten i innehållsanalysen knuten 
till såväl matrisen som beskrivningen av hur analysen av den undersökta litteraturen har gått till. 
Här skriver jag dock att den är relativt objektiv eftersom det ibland finns ett visst 
tolkningsutrymme av vilken sorts strategi som beskrivs. Ett exempel på tolkningsutrymmet 
redovisas i det exempel på hur analysen har gått till som finns nedan. I det här sammanhanget 
skriver Bryman att struktur kan jämställas med konsekvens. Jag har varit konsekvent eftersom 
de kategorier som gjorts inte ändrades under analysens gång. 
 
Den vanligaste typen av innehållsanalys är enligt Bryman (2011) en kvantitativ metod där man 
har i förväg fastställda kategorier och där man räknar förekomsten av kategorierna. Jag inte 
kvantifierat mina data. Jag har inte räknat hur många gånger de olika beräkningsstrategierna 
förekommer i den undersökta litteraturen, jag har antecknat förekomsten av olika strategier i 
olika böcker och artiklar. Varje gång en beräkningsstrategi finns med i en bok eller artikel har 
jag markerat den och analyserat vilken slags strategi det är. Om den kategorin redan funnits med 
i samma bok eller artikel har jag inte antecknat den på nytt. Bryman beskriver även en form av 
kvalitativ innehållsanalys där forskaren hämtar de olika kategorierna ur sitt datamaterial till 
skillnad från den kvantitativa mer vanliga innehållsanalysen där kategorierna är förbestämda. 
De kategorier jag använde var förutbestämda med ett undantag. Jag hade inte med härledda 
talfakta i matrisen från början. Denna kategori tillkom utifrån det analyserade datamaterialet. 

Variationsteori 

Jag är intresserad av hur subtraktion beskrivs i matematikdidaktisk litteratur. 
Beräkningsstrategier för subtraktion beskrivs på en mängd olika sätt och jag vill belysa 
variationen av hur subtraktion beskrivs. Inom variationsteori beskriver man hur olika aspekter 
av fenomen tas för givet eller varieras. Jag använder variationsteori som ett verktyg för att 
beskriva vad jag finner i min studie. 
 
Variationsteori är en teori som beskriver vilka möjligheter för lärande som finns i en given 
situation. Om lärande sedan sker i den givna situationen och hur lärandet i så fall går till är 
ingenting som variationsteorin avser att ge svar på (Häggström, 2008; Marton & Booth, 1997; 
Runesson, 1999; Runesson & Kullberg, 2010). Detta angreppssätt passar bra i min 
undersökning eftersom jag undersöker hur subtraktion beskrivs i kurslitteratur för blivande 
lärare, vilka möjligheter att urskilja och lära sig om beräkningsstrategier som finns i den 
undersökta litteraturen, inte vad någon lär sig av att läsa denna litteratur. 
 
Med hjälp av variationsteori går det att beskriva vilka aspekter av ett objekt som är möjliga att 
urskilja och därmed möjliga att erfara. För att kunna urskilja en aspekt av ett objekt måste den 
aspekten varieras. Aspekter som inte varieras tas för givna (Häggström, 2008; Marton & Booth, 
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1997; Runesson, 1999; Runesson & Kullberg, 2010). För att förklara olika aspekter och dess 
variation närmre ger jag ett tänkt exempel. Om man tänker sig att samtliga katter som Sofia 
någonsin har sett har haft kort päls men har förekommit i olika färger kommer hon att ta för 
givet att katter har kort päls, men att färgen kan variera. Hennes vän Martin har däremot sett 
katter med lång päls, kort päls, krullig päls osv., men samtliga katter har varit grå. En dag då 
Martin och Sofia chattar skriver Sofia att hon har fått en katt. Martin frågar vilken sorts päls 
katten har men inte vilken färg eftersom i hans erfarna värld kan katter ha olika päls, men alla är 
gråa. Sofia förstår inte frågan eftersom hon inte har erfarenhet av olika slags päls. Hon svarar att 
katten är rödgulstrimmig eftersom det är så hon har upplevt att pälsar hos katter kan variera, i 
färgen. På motsvarande sätt förhåller det sig med alla fenomen som vi erfar och lär oss om. En 
utgångspunkt inom variationsteorin är att det inte är möjligt att urskilja och därmed lära sig om 
en aspekt som tas för given och aldrig varieras. 
 
Vidare kan variationsteori inte separeras från vad som ska läras, lärandeobjektet (Häggström, 
2008; Runesson & Kullberg, 2010). Varje lärandeobjekt har unika aspekter som kan vara mer 
eller mindre kritiska för att förstå objektet i fråga. Detta gör att det inom variationsteori inte är 
meningsfullt att tala om lärande utan att ha med vad som lärs, lärandeobjektet. Med kritiska 
aspekter av fenomen avses sådana aspekter som har avgörande betydelse för fenomenets 
karaktär. De kritiska aspekterna för ett begrepp är inte desamma som de kritiska aspekterna av 
ett annat begrepp, exempelvis har subtraktionsbegreppet helt andra kritiska aspekter än 
bråkbegreppet. Förståelse för ett begrepp kan enligt variationsteorin anses vara uppnådd då en 
person kan fokusera olika kritiska aspekter av begreppet i fråga samtidigt (Liljestrand & 
Runesson, 2006; Marton & Tsui, 2004; Runesson & Kullberg, 2010) och en person har lärt sig 
något om ett fenomen då han/hon förmår att se fenomenet ur ett nytt perspektiv (Häggström, 
2008). 
 
Sammanfattningsvis är variationsteori användbart för att beskriva vilka möjligheter till lärande 
som finns, genom att beskriva det mönster som bildas då olika aspekter av ett lärandeobjekt 
varieras samtidigt som andra hålls konstanta. Detta mönster bestämmer vilka aspekter som är 
möjliga att erfara och därmed att lära. Det är inte möjligt att särskilja lärandet från 
lärandeobjektet. Förståelse för ett begrepp kräver att olika kritiska aspekter av begreppet i fråga 
fokuseras samtidigt (Häggström, 2008; Liljestrand & Runesson, 2006; Marton & Booth, 1997; 
Marton & Tsui, 2004; Runesson & Kullberg, 2010) och att lära sig något kan beskrivas som att 
kunna se detta något ur ett nytt perspektiv (Häggström, 2008). 

Mönster av variationer 

Utifrån ett variationsteoretiskt perspektiv talar man om mönster av varians och invarians. Då 
datamaterialet är analyserat framträder ett mönster av hur beräkningsstrategier och ordval för 
beräkningsstrategier varierar i de olika böckerna och artiklarna. I den undersökta kurslitteraturen 
finns en variation i vilka möjligheter läsaren har att urskilja olika aspekter av 
subtraktionsberäkningar. Litteratur som beskriver subtraktionsberäkningar på en mängd olika 
sätt skapar möjlighet för läsaren att erfara att subtraktion kan beräknas på många olika sätt. 
 
Ett mönster kan också ses genom att fokusera vad som inte finns med i datamaterialet. Bryman 
(2002) påtalar att en aspekt då man tolkar vad någon säger är att uppmärksamma vad som inte 
sägs. ”Det betyder att en total tystnad om ett visst tema, eller formuleringen av ett visst 
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argument under ett samtal eller i en artikel på ett visst sätt i stället för på ett annat, utgör en 
viktig komponent när det gäller att uppfatta diskursen som lösning på ett problem.”(s. 348). Då 
jag beskriver vad som beskrivs i de olika texterna bildas även ett mönster av vad som inte 
beskrivs. Om det exempelvis inte finns med någon beskrivning av sambandet mellan 
subtraktion och addition eller beräkningsstrategin där man räknar addition från subtrahenden till 
minuenden, innebär detta att läsaren inte ges möjlighet att erfara den aspekten av subtraktion. 
 
Enligt Johan Häggström (personlig kommunikation, 9 februari 2011) är en förutsättning för att 
kunna använda variationsteori som verktyg i en litteraturstudie att texterna behandlar samma 
innehåll. Då är det möjligt att jämföra vilka dimensioner av innehållet som öppnas för variation 
och vilka dimensioner som inte öppnas. De texter jag undersöker behandlar delvis samma 
innehåll och det är bara de delar som behandlar subtraktionsberäkningar som analyseras. 

Trovärdighet 

De vanliga begreppen validitet och reliabilitet är utformade utifrån kvantitativ forskning och kan 
inte användas rakt av i kvalitativa studier (Bryman, 2002; Lincoln & Guba, 1985). Antingen bör 
man anpassa kriterierna eller använda alternativa kriterier. 
 
Då det gäller reliabilitet anser jag att den redovisning jag gör över hur studien har utförts medför 
hög reliabilitet. Det bör vara möjligt för någon annan att genomföra studien med samma 
analysverktyg och komma till ungefär samma resultat. Då det handlar om att tolka en text är det 
– trots att jag använder tydliga strukturer för tolkning och analys – givetvis möjligt att någon 
annan gör delvis andra tolkningar. Lincoln och Guba (1985) menar att man kan använda 
begreppet tillförlitlighet istället för intern validitet. Genom att jag redovisar precis vad och hur 
jag tolkar det som skrivits menar jag att studiens resultat är tillförlitligt.  
 
Ytterligare ett kriterium som kännetecknar god forskning är hur relevant den är (Hammersley, 
1992). Hammersley skriver att man bör fråga sig för vem det man undersöker kan vara relevant. 
Oavsett om man då i första hand skriver för andra forskare eller för praktiker, vilket i mitt fall 
motsvarar andra lärarutbildare och lärare, finns två frågor. Hur pass viktigt är det som 
undersöks? Kan det lämna något nytt bidrag till området? Mitt område, olika 
beräkningsstrategier för subtraktion, är ett mycket smalt område. Trots detta menar jag att 
området har stor relevans för såväl verksamma lärare i grundskolan som för lärarutbildare som 
använder sig av den undersökta kurslitteraturen. Vi vet att många elever har problem att hantera 
subtraktion och då är det av vikt hur subtraktion beskrivs i matematikdidaktisk litteratur. 

Etik 

Med tanke på denna studies karaktär, där litteratur som publicerats undersöks, är merparten av 
etiska överväganden inte relevanta. De författare som skrivit böckerna och artiklarna som 
studeras har skrivit ner sina tankar och Emanuelsson (2001) skriver ”När man beforskar andra 
människor, deras handlingar och tankar är det av yttersta vikt att visa dem och deras praktik 
största möjliga respekt”(Emanuelsson, 2001, s. 50). Jag ser dock en stor skillnad mellan det 
Emanuelsson skriver om människors tankar i ovanstående citat och de tankar som finns 
beskrivna i den undersökta litteraturen. Det handlar inte om personliga tankar utan om deras 
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professionella tankar om just subtraktionsstrategier. Givetvis är ändå min utgångspunkt att 
texterna ska behandlas med respekt. 

Beskrivning av arbetsgången 

Här beskrivs hur jag gick tillväga då jag gjorde undersökningen. Efter den första 
genomläsningen kunde kurslitteraturen delas upp i olika delar. Dels fanns böcker som inte 
berörde subtraktion överhuvudtaget. Det fanns också ett antal böcker eller artiklar som i 
huvudsak behandlar andra teman än beräkningsstrategier för subtraktion, men ändå har med en 
del exempel på olika subtraktionsberäkningar. Slutligen fanns ett antal böcker och artiklar som 
behandlar aritmetik som sitt huvudtema. Den första kategorin, de som inte alls berör subtraktion 
lades åt sidan och redovisas i bilaga 2. Den andra båda kategorierna läste jag återigen igenom 
och då något av intresse för undersökningen fanns med markerades detta i böckerna. De 
markerade delarna lästes noggrant och jag analyserade vilken sorts beräkningsstrategi som 
beskrevs. Samtidigt antecknade jag vilka ord och uttryck som författarna använde för 
beräkningsstrategier. 
 
Min analysmatris kategoriserar beräkningsstrategier. Jag läser beskrivningar av 
beräkningsstrategierna i datamaterialet och kategoriserar strategin enligt analysmatrisen. Här 
finns det dock ett visst tolkningsutrymme då beräkningsstrategier inte alltid så enkelt låter sig 
inordnas i en viss ruta. Beräkningsstrategier är ofta sammansatta av fler principer. Jag har 
strävat efter att identifiera vilken tanke som ligger till grund för varje enskild beskrivning av en 
strategi. Här finns det förmodligen ett visst utrymme för att någon annan gör en delvis 
annorlunda tolkning av vad som är över- respektive underordnat i en beskriven strategi. Som 
stöd finns det i matrisen exempel på hur beräkningar kan utföras. Matrisen kan liknas vid en 
kodningsmanual för innehållsanalys (Bryman, 2011). 
 
Här beskrivs i detalj hur jag analyserade Analysschema i matematik för åren före årskurs 6 
(2000a) samt en del ur Löwing och Kilborn (2003): Huvudräkning: en inkörsport till 
matematiken. Analysschemat är ett exempel på litteratur som inte har subtraktion som ett 
huvudtema och Löwing och Kilborns bok är ett exempel på en bok som tematiserar subtraktion. 

Beräkningsstrategier för subtraktion 

Under fler rubriker i Analysschema i matematik för åren före skolår 6 (2000a) förekommer 
exempel på beräkningsstrategier som barn kan använda. De olika exemplen på strategier är 
härledda talfakta, stegvisa beräkningar, lika tillägg till båda termerna och algoritmräkning. 
Många exempel från Analysschemat tar jag inte med i min studie eftersom de inte uppfyller 
kriterierna för min undersökning. Exempelvis härledda talfakta till subtraktionsuppgiften 13 – 7 
tar jag inte med i resultatavsnittet eftersom den uppgiften handlar om subtraktion inom 
talområdet 0-20. ”Maria: Om jag tar bort sju från fjorton får jag sju, men nu hade jag tretton så 
då blir det sex.” (Skolverket, 2000a, s. 32) är alltså ett exempel på härledda talfakta, men jag 
bokför den alltså inte eftersom den faller utanför undersökningen. 
 
Under rubriken skriftliga räknemetoder beskriver Analysschemat tre olika elevers val av att 
utföra beräkningen. 
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”Skriftliga räknemetoder: 

Klassen får i uppgift att räkna ut 513 – 489. Barnen löser uppgiften på olika sätt. Maria 

lägger till 11 till båda termerna för att sedan räkna ut svaret i huvudet: 513 – 489 = 524 

– 500 = 24. David räknar addition från 489 upp till 513: 513 – 489 = 11 + 13 = 24. 

Ivan använder uppställning.” (Skolverket, 2000a, s. 32) 

 
Marias beräkningsstrategi är en kompensationsberäkning där hon ändrar båda termerna, kategori 
K4b. David använder sig av beräkningsstrategin stegvisa beräkningar med addition från 
subtrahenden, det vill säga kategori S3c. Sedan står det att Ivan använder uppställning och det är 
all information som ges. Detta tolkar jag som att det är en algoritm. Om han skulle göra 
algoritmen i huvudet skulle det vara en A1b, men eftersom det står under rubriken skriftliga 
metoder så utgår jag från att han gör den med papper och penna, det vill säga A1a. 
 
Kapitlet Subtraktion inleds av Löwing och Kilborn (2003) genom att poängtera att det är viktigt 
att eleverna har rätt förkunskaper innan de börjar subtrahera inom ett större talområde. Sedan 
fortsätter kapitlet så här: 
 

Det är också viktigt att eleverna behärskar de tre grundläggande subtraktionsidéerna 

• lägga till, t.ex. att kunna beräkna 201 – 198 genom uppräkning 3 steg från 198 till 

201 

• ta bort, t.ex. att kunna beräkna 201 – 3 genom att räkna bakåt i 3 steg till återstoden 

198 eller att beräkna 201 – 198 genom att räkna bakåt i 3 steg till delen 198 och 

• jämföra, t.ex. att inse att 201 är 1 steg upp och 198 är 2 steg ned från 200, vilket 

betyder att 201 – 198 = 1 + 2 = 3 

(Löwing & Kilborn, 2003s. 89, kursiveringar i original) 

 
Här konstaterar jag att stegvisa beräkningar beskrivs. Den första är en stegvis beräkning som 
börjar vid subtrahenden och tar reda på hur många ental det är till minuenden, det vill säga den 
hör hemma i ruta S3c. Den andra beräkningen är också stegvis, men från minuenden till 
subtrahenden, man räknar bakåt i talraden. Eftersom den inte tar stöd i positionssystemet utan 
uttryckligen beskrivs som att ”räkna bakåt i 3 steg” väljer jag att placera den i S, stegvisa 
kategorier i största allmänhet. Den sista beräkningen är även den en stegvis beräkning som dock 
inte går entalsvis utan tar stöd i positionssystemet, denna skulle möjligen kunna ses som en S3a-
variant. Det finns dock inga tiotal att hantera, varför detta är ett bra exempel på när jag inte 
enkelt kan hitta vilken ruta i matrisen den beskrivna beräkningen hör hemma. I fall som detta 
måste jag alltså fundera mer över vilka grundläggande principer som ligger bakom 
beräkningsstrategin. Är det en stegvis beräkning av kategorin S3a trots att den inte tar 
talsorterna för sig? Den använder ju uppenbarligen en taluppfattning som utgår från att man kan 
”inse” hur nära 200 de båda talen är. Det argumentet får mig att placera den beskrivna 
beräkningsstrategin som en S3a. Senare kommer jag att finna fler strategier som definitivt är av 
S3a-karaktär, vilket gör att det inte längre är så viktigt för undersökningen var jag placerade just 
denna beskrivning. Jag räknar ju inte hur många beskrivningar som finns av olika slag. Jag 
redovisar hur många olika typer av beräkningsstrategier som beskrivs i den litteratur som 
undersöks. 
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Ordval 

I genomläsningarna av den undersökta kurslitteraturen letade jag efter ord och uttryck som 
betecknar det jag kallar beräkningsstrategier. Samtliga ord som användes noterades. 
 
I stycket ovanför exemplet där elevernas olika beräkningsstrategier beskrivs i Analysschema i 
matematik för åren före skolår 6 (Skolverket, 2000a) står det ”Analysen omfattar också i vilken 
utsträckning barnet kan hitta egna metoder och tolka andras skriftliga räknemetoder.” 
(Skolverket, 2000a, s. 32). Jag konstaterar att man använder orden metoder och räknemetoder 
för beräkningsstrategier. 
 
I Huvudräkning – En inkörsport till matematiken står det så här: 

De vanligaste strategierna som används här är (liksom vid addition) i första hand en 

generalisering av de grundläggande tankeformerna. Vi ger nu exempel på den typen av 

diskussioner och utgår från frågan ”Hur mycket är 12 – 7?”. 

(Löwing & Kilborn, 2003, s. 89, kursivering i original) 

I de båda citerade styckena från Huvudräkning – En inkörsport till matematiken finns tre olika 
uttryck för beräkningsstrategier. De skriver subtraktionsidéerna, strategierna och 
tankeformerna. Längre fram, då de beskriver olika strategier för överslagsräkning skriver de 
”En tredje metod är att först…” (Löwing & Kilborn, 2003, s. 91, ej fetstil i original). Samtliga 
fyra ord som författarna har använt för beräkningsstrategi antecknas. 
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Resultat och analys 

Här presenteras såväl resultat som analys av resultatet. Kapitlet är uppdelat i två avsnitt. I det 
första avsnittet beskrivs vilka ord som författarna till kurslitteraturen har valt för att beskriva 
beräkningsstrategier och i det andra avsnittet beskrivs vilka beräkningsstrategier som de tar med 
i sina texter. För att ge en tydlig bild av hur författarna till den undersökta kurslitteraturen 
skriver om beräkningsstrategier illustreras stycket om ordval med en hel del citat, så att läsaren 
själv kan se både originaltexterna och hur analysen har gjorts. 

Ordval 

Jag har funnit fjorton olika ord och uttryck på svenska för att beskriva det jag kallar 
beräkningsstrategier i den undersökta litteraturen. Beräkningsstrategier används i regel för att 
utföra beräkningar i huvudet, eventuellt i kombination med minnesanteckningar av delresultat, 
och beskriver hur själva beräkningen utförs. Beräkningsstrategier ska inte blandas samman med 
vilken situation som beskrivs. Hur en uppgift är formulerad, det vill säga om det handlar om en 
minskning eller jämförelse av två tal alternativt en additionssituation som enkelt löses med 
subtraktion, har inte något direkt samband med vilken beräkningsstrategi som är lämplig att 
använda. De ord och uttryck som finns i den undersökta litteraturen är: beräkningsmetoder, 
huvudräkningsstrategier, lösningsmetoder, lösningsstrategier, metoder, procedurer, 
räknestrategier, tankar, tankeformer, tekniker, tänkesätt, strategier, subtraktionsidéer och 
subtraktionstankar. Strategi som eget ord eller del av ett ord är det absolut vanligaste, därefter 
kommer metod på motsvarande sätt. 
 
I nedanstående citat har de ord som författarna till den undersökta litteraturen har använt för att 
beteckna beräkningsstrategier skrivits i fet stil av mig för att hjälpa läsaren att se vad jag har 
uppmärksammat under undersökningen. 
 
I Förstå och använda tal (McIntosh, 2008) står det ”Diskutera olika lösningsstrategier vid 
subtraktion för att lyfta fram betydelsen av att utnyttja sambandet, [med addition] exempelvis 
varför subtraktioner som 42 – 39 kan lösas lättare genom addition.” (s. 66, ej fet stil i original). 
Lite senare står det ”Skriftliga beräkningar, huvudräkning, uppskattning och användning av 
miniräknare är de metoder som vuxna använder för att …” (s. 88, ej fet stil i original). Här ser 
jag alltså att McIntosh använder lösningsstrategier respektive metoder på samma sätt som jag i 
detta arbete använder beräkningsstrategi och metod. 
 
Längre fram i boken står det ”Presentera effektiva metoder: Man kan antingen bestämma sig för 
att ta upp och presentera en viss metod i samband med att ett eller flera barn har beskrivit att de 
använt den eller göra upp en plan för att presentera de olika metoderna i ordning.” (s. 97, 
kursivering i original, ej fet stil i original). Här används ordet metod för beräkningsstrategi och 
längre ned på samma sida står det ”Be ofta eleverna att med egna ord beskriva hur de har löst 
uppgifter och diskutera de olika strategier de har använt.” (ej fet stil i original). Här används 
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orden metod och strategi synonymt av McIntosh. Han skriver alltså både strategi och metod för 
det som jag genomgående kallar beräkningsstrategi. 
 
I inledningen till ett kapitel om huvudräkning skriver McIntosh ”I kapitlen 14 och 15 beskrivs 
allmänt undervisning för att utveckla tankeformer och förslag till hur man kommer fram till 
andra sätt än att räkna uppåt och nedåt ett steg i taget för beräkningar med ensiffriga tal. I 
kapitel 18 och 19 behandlas hur vi kan utveckla tankeformer och tekniker  för huvudräkning 
inom ett större talområde” (s. 115, ej fet stil i original). Nu har även orden tankeform och teknik 
använts av McIntosh för att beteckna det jag kallar beräkningsstrategi. Sammantaget används 
fem olika ord – lösningsstrategi, strategi, metod, tankeform och teknik – för 
beräkningsstrategier i Att förstå och använda tal (McIntosh, 2008). 
 
I Att leda den tidiga matematikundervisningen (Engström, Engvall, & Samuelsson, 2007) 
används på ett liknande sätt såväl orden tankeform och räknestrategi som ordet räknemetod 
samt dessutom eventuellt ordet subtraktionstankar för att beskriva det jag kallar 
beräkningsstrategi. Engvall skriver ”Till skillnad från addition finns det i subtraktion däremot 
tre olika tankeformer som ligger till grund för de räknestrategier som är användbara vid 
subtraktion. Dessa grundläggande subtraktionstankar  är: ta bort, jämföra och lägga till.” (s. 
68, kursivering i original, ej fet stil i original) samt ”Efter några år i skolans 
matematikundervisning visar det sig att de flesta elever är antingen ’lägga till- eller ta bort-
räknare’ när det gäller subtraktion. Detta är en följd av att undervisningen ofta är mer inriktad 
på att visa en räknemetod” (s. 69, ej fet stil i original). Här finns det en del oklarheter. Att 
räknestrategi och räknemetod används synonymt av Engvall är inte helt säkert. Kanske menar 
hon att räknemetod inte har samma innebörd som räknestrategi? Hennes distinktion mellan 
metod och strategi är kanske densamma som min distinktion mellan procedur och strategi? 
Metod kanske står för en beräkning som görs utan att individen som utför den förstår vad som 
gör att den fungerar, medan strategi kanske är en beräkning som individen förstår innebörden 
av. Det är möjligt att hon inte heller menar att tankeform respektive subtraktionstankar ska 
beteckna beräkningsstrategi. Kanske menar hon att de betecknar situationer inom subtraktion. 
Om så är fallet menar hon då att en jämförelsesituation hellre bör beräknas med en viss sorts 
strategi än en ”ta bort-situation”? 
 
I samband med citatet ovan ur Att leda den tidiga matematikundervisningen citerar Engvall 
(Engström, m.fl., 2007) ur Huvudräkning – en inkörsport till matematiken (Löwing & Kilborn, 
2003) och det är samma citat som ett av de citat jag valde för att illustrera hur jag har gått 
tillväga då jag klassificerar olika beräkningsstrategier i metodkapitlet, nämligen: 

• lägga till, t.ex. att kunna beräkna 201 – 198 genom uppräkning 3 steg från 198 till 

201 

• ta bort, t.ex. att kunna beräkna 201 – 3 genom att räkna bakåt i 3 steg till återstoden 

198 eller att beräkna 201 – 198 genom att räkna bakåt i 3 steg till delen 198 och 

• jämföra, t.ex. att inse att 201 är 1 steg upp och 198 är 2 steg ned från 200, vilket 

betyder att 201 – 198 = 1 + 2 = 3 (Löwing & Kilborn, 2003s. 89, kursiveringar i 

original) 

Här ser jag att de beräkningsstrategier som Löwing och Kilborn beskriver eventuellt kan ha 
uppfattats som subtraktionssituationer av Engvall. 
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En del av litteraturen använder ord och uttryck enhetligt. I Bra matematik för alla – Nödvändig 
för elever med inlärningssvårigheter (Malmer, 2002) används enbart ordet strategi för det som 
jag kallar beräkningsstrategi och på samma sätt är det i Sterner och Johanssons artikel 
Räkneord, uppräkning och taluppfattning (2006) i boken Små barns lärande (Doverborg & 
Emanuelsson, 2006). Hedrén (1999) använder i sin artikel Kan elever hitta på egna skriftliga 
beräkningsmetoder? uteslutande metod eller beräkningsmetod för det jag kallar 
beräkningsstrategi medan resterande litteratur använder minst två helt olika ord för att beteckna 
samma sak. 
 
Sammanfattningsvis kan jag konstatera att de flesta författare har valt att variera sitt ordval för 
beräkningsstrategier. Några få är mer konsekventa i sitt ordval. 

Beräkningsstrategier 

Matris 2 här nedanför är den analysmatris för beräkningsstrategier som jag skapat och som först 
presenterades i Metodkapitlet på sidan 19-21. I den visas hur många böcker eller artiklar som 
har beskrivit varje beräkningsstrategi. När resultatet över vilka olika beräkningsstrategier som 
finns beskrivna i den analyserade kurslitteraturen är sammanställd kan jag konstatera att så gott 
som samtliga kategorier finns representerade. Ingen enstaka titel ur kurslitteraturen har dock 
denna mångfald. 
 
I kolumnen längst till vänster i analysmatrisen finns beräkningsstrategiernas svenska namn. 
Namnen kommer från Skolverkets (2008) rapport förutom ”Härledda talfakta” som är min egen 
översättning av ”derived facts” och samtliga kategorier av beräkningsstrategier finns beskrivna 
av forskare som strategier som elever spontant utvecklar. De namn som står med fet stil är 
huvudgrupperna av strategier och de som står med vanlig text är undergrupper. I den andra 
kolumnen står den kod som jag använde i mina anteckningar. Kolumnen med exempeluppgiften 
64 – 26 finns med för att belysa de olika varianter av beräkningsstrategier som ofta förekommer. 
I kolumnen längst till höger finns antalet böcker/artiklar som har tagit upp den 
beräkningsstrategi som beskrivs i aktuell rad. 
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Matris 2. Resultat av hur många böcker/artiklar som beskriver de olika beräkningsstrategierna. 

Matris för analys av beräkningsstrategier 

Beräknings-
strategier 

 Exempeluppgift: 64 – 26 Antal 
böcker/ar
tiklar 
som tar 
upp 
beräknin
gsstrategi
n i fråga 

1. Algoritm- 
beräkningar 

A Kännetecknas av att beräkningarna görs på 
samma sätt enligt en inlärd procedur samt att alla 
tal behandlas som ental. 

3 

1a. papper och penna A1a Det finns många olika varianter.  
Exempel: 
 
 
 
 
 

1 

1b. i huvudet A1b Utförs på samma sätt som varianten med papper 
och penna, men utan skriftligt stöd. 

 

2. Talsortsvisa 
beräkningar 

T Räkna de olika talsorterna för sig. Addera 
resultaten. 

2 

2a. Standard T2a 60 – 20 = 40; 4 – 6 = -2; 40 + (-2) = 38 eller 
60 – 20 = 40; 4 – 6 = -2; 40 – 2 = 38 
Varianter (även felaktiga): 
60 – 20 = 40; 6 – 2 = 4; 40 – 4 = 36 
60 – 20 = 40; 6 – 2 = 4; 40 + 4 = 44 
60 – 20 = 40; 4 – 6 = 2; 40 + 2 = 42 
60 – 20 = 40; 4 – 6 = 2; 40 – 2 = 38 

6 

2b. Mixad beräkning T2b 60 – 20 = 40; 40 + 4→44; 44 – 6→38 
Varianter (felaktiga): 
60 – 20 = 40; – 6→34 
60 – 20 = 40; – 6→34; – 4→30 

2 

  10 

 64 
-26 
 38 
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3. Stegvisa 
beräkningar 

S Räkna bakåt i talraden 8 

3a. Standard S3a 64 – 20→44; – 6→38 
Varianter: 
64 – 10 – 10→44; – 6→38 
64 – 6→58; – 20→38 
64 – 6→58; – 10 – 10→38 

5 

3b. Med kompensation S3b 64 – 30→34; + 4→38 
Variant: 
64 – 10 – 10 – 10→34; + 4→38 

3 

3c. Kompletterande 
addition 

S3c 26 + 4→30; + 30→60; + 4→64  
(svaret är 4 + 30 + 4 = 38) 
Variant: 
26 + 4→30; + 10 + 10 + 10→60; + 4→64  
(svaret är 4 + 10 + 10 + 10 + 4 = 38) 

12 

4. Kompensations-
beräkningar 

K Man manipulerar med ett eller båda talen innan 
man sätter igång att räkna 

 

4a. Ena termen  K4a 26→30; 64 – 30 = 34; + 4→38 
Varianter (även felaktiga): 
64→60; 60 – 26 = 34; + 4→38 
26→30; 64 – 30 = 34; – 4→30 
64→60; 60 – 26 = 34; – 4→30 

3 

4b. Båda termerna K4b 26→30; 64→68: 68 – 30 = 38 
Variant: 
64→60; 26→22; 60 – 22 = 38 
 

13 

5. Härledda talfakta H Kännetecknas av att man inspekterar talet och 
väljer en strategi som är lämplig med just de tal 
som ingår i uppgiften och som kan härledas till av 
personen kända talfakta. 

2 

 
De beräkningsstrategier för subtraktion som har beskrivits i flest böcker eller artiklar är 
kompensationsberäkning av typen lika stor förändring av båda termerna samt stegvis beräkning 
med addition. Strategin där båda termerna görs större eller mindre innan beräkningen utförs kan 
hänföras till att se subtraktion som en skillnad mellan två tal. Skillnaden förändras inte om båda 
termerna ökas eller minskas lika mycket. Den stegvisa beräkningen med addition anknyter till 
att subtraktion är den inversa operationen till addition. 
 
Ett annat sätt att presentera resultatet är att visa hur många olika strategier som den undersökta 
kurslitteraturen tar upp, se tabell 6. Det görs utifrån variationsteoretiska tankar att en bok eller 
artikel som endast beskriver en strategi eller strategier utifrån en och samma huvudgrupp inte 
öppnar för en variation av beräkningsstrategier. En bok eller artikel som beskriver fler olika 
beräkningsstrategier gör det möjligt för läsaren att erfara en variation av hur beräkningar kan 
göras. Inom variationsteori talar man om vilka möjligheter som finns för lärande genom att 
aspekter av ett fenomen varieras (Häggström, 2008; Marton & Booth, 1997; Runesson, 1999; 
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Runesson & Kullberg, 2010). En bok eller artikel som beskriver flera olika typer av 
beräkningsstrategier kan sägas möjliggöra att läsaren kan erfara beräkningsstrategier som en 
aspekt av aritmetiken som inte är given på förhand. 
 

Tabell 6. Grad av variation i den undersökta litteraturen. 

Antal beräkningsstrategier Variation av öppningar för att 
beräkningar kan utföras på olika sätt 

Antal 
böcker/ 
artiklar  

Endast en sort alt. två olika 
varianter inom samma huvudgrupp 

Öppnar inte för någon variation i hur 
man kan beräkna subtraktion 

5 

Två olika huvudgrupper av 
beräkningsstrategier 

Öppnar för att subtraktion kan beräknas 
på olika sätt 

7 

Flera olika huvudgrupper av 
beräkningsstrategier 

Öppnar för att subtraktion kan beräknas 
på ett flertal olika sätt 

6 

 
Av de böcker som endast beskriver en sorts beräkningsstrategi alternativt två olika varianter 
inom samma huvudgrupp finns böcker och artiklar som inte har aritmetik som ett huvudtema. 
De böcker och artiklar som tematiserar subtraktion återfinns i nästan samtliga fall i kategorin 
flera olika huvudgrupper av beräkningsstrategier. Det finns en bok och en artikel som 
tematiserar aritmetik och beskriver två olika huvudgrupper av beräkningsstrategier. 
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Diskussion 

I detta kapitel diskuteras undersökningen. Först diskuteras resultaten för vilka ord och uttryck 
som används för beräkningsstrategier och vilka beräkningsstrategier som beskrivs samt vad 
resultaten eventuellt kan ha för påverkan på lärares undervisning i och om subtraktion i skolans 
tidigare år. I detta sammanhang diskuteras även hur resultaten i relation till lärarutbildning. 
Sedan diskuteras undersökningen som sådan, hur den kunde ha gjorts och presenterats på annat 
sätt. Slutligen diskuteras vilken vidare forskning inom området som kan vara intressant. 

Ordval 

I den undersökta kurslitteraturen finns många olika ord som beskriver samma sak, 
beräkningsstrategier. Är det ett problem? Är det inte tvärtom bra med en mångfald av ord? I 
Vad handlar subtraktion om? (Larsson, 2010) tog jag upp denna problematik i förhållande till 
olika situationer inom räknesätten. Då skrev jag att bristen på enhetlig terminologi är ett 
problem i förhållande till mitt arbete med blivande lärare. Detta problem blir än mer tydligt i 
och med denna undersökning. Hur förhåller sig denna variation av ord för samma begrepp till 
variationsteori? Är inte variation av aspekter av ett begrepp nödvändiga för att det ska vara 
möjligt att urskilja de aspekterna? Ja, den variationen av beräkningsstrategier som 
undersökningen visat anser jag vara av godo. Det är bristen på enhetlig terminologi som är 
problematisk. Det är en kritisk skillnad på att variera aspekter av ett begrepp och benämningen 
av ett begrepp. Låt mig förtydliga med ett exempel ur verkligheten. 
 
När en av mina släktingar hade börjat lära sig tala och skilja på färger hände följande. Han 
kunde välja rätt Duplokloss om man bad honom om att få en gul, grön, röd eller blå kloss. Här 
varierade alltså färgerna och föremålen var i övrigt likadana. Något annat som inte heller 
varierades var benämningen på färgerna. Tills hans pappa fick för sig att busa. Hans pappa 
bestämde sig för att byta namn på färgerna och kallade färgerna slumpmässigt för fel färgnamn 
eller helt andra ord och inom ett par dagar kunde min unge släkting inte längre färgerna. Han 
var osäker på vilken färg som heter vad och även på om färgnamnen kanske betydde andra 
föremål. Då man frågade honom efter en gul kloss kunde han peka på vilken kloss som helst 
eller gå och hämta en bil istället. I och med att hans pappa hade varierat benämningen på 
färgerna hade pojken inte längre möjlighet att urskilja just den aspekten på ett säkert sätt längre. 
 
Ovanstående sanna berättelse kan jämföras med hur olika namn för nya didaktiska begrepp kan 
upplevas av lärarstuderande. Inte nog med att över 20 olika uttryck används för 
subtraktionssituationer (Larsson, 2010) och fler än 10 för beräkningsstrategier, i flera fall 
används samma ord och uttryck för ömsom situationer och ömsom strategier. Jämför med att 
ibland kalla gul färg för ”gul” och ibland för ”röd” samtidigt som även röd färg ibland kallas för 
”gul” och ibland för ”röd” och dessutom ibland för ”bil”. 
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I tabellen nedan återges samtliga ord och uttryck för situationer och beräkningsstrategier som 
jag har funnit i den undersökta kurslitteraturen. 
 

Tabell 7. Ord för situationer och beräkningsstrategier i den undersökta litteraturen. 

Ord och uttryck för situationer inom 
subtraktion 

Ord och uttryck för beräkningsstrategier 

aspekt 
idé 
räknesätt 
sammanhang 
situation 
strategi 
subtraktionstanke 
taborttänkande och differenstänkande 
tankeform 
tankegång 
tankesätt 

teknik 
typ av uppgift 
princip 
problem 
problemets natur 
problemexempel 
problemstruktur 
problemtyp 
uppfattning 
uppgift 

beräkningsmetod 
huvudräkningsstrategi 
lösningsmetod 
lösningsstrategi 
metod 
procedur 
räknestrategi 
strategi 
subtraktionsidé 
subtraktionstanke 
tanke 

tankeform 
teknik 
tänkesätt 
 

Ord och uttryck för situationer inom subtraktion kommer från Larsson (2010). 

 
I tabell 7 kan man se att fyra ord, strategi, subtraktionstanke, tankeform och teknik, används 
för två olika begrepp i den undersökta kurslitteraturen. Dessutom används olika former av tanke 
för båda begreppen.  
 
Min erfarenhet som lärarutbildare är att de allra flesta studenter inte har reflekterat särskilt 
mycket över vare sig samband mellan räknesätten, olika situationer som finns inom räknesätten 
eller olika strategier att utföra beräkningar. Det är alltså nya områden för de flesta blivande 
lärare att tränga in i. Att då mötas av en mångfald olika ord och uttryck för nya begrepp, där i 
vissa fall samma ord dessutom används för olika begrepp i olika delar av kurslitteraturen kan 
inte vara helt lätt. 
 
Jag tänker att ord och uttryck för matematikdidaktiska begrepp borde kunna definieras på 
liknande sätt som matematiska termer definierats. Det skulle i så fall innebära att 
matematiklärare, lärarutbildare och andra matematikdidaktiker får ett gemensamt yrkesspråk när 
vi talar, läser och skriver om vår ämnesdidaktik. Lika lite som våra vanliga språk är statiska kan 
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ett sådant yrkesspråk vara statiskt, det kommer att utvecklas med tiden då nya idéer blomstrar 
upp, då nya forskningsstudier lägger fram nya resultat och då vi tar del av andra länders ord och 
uttryck för samma begrepp. Jag efterlyser alltså inte ett statiskt system av rätt och fel ord och 
uttryck, men jag efterlyser en större medvetenhet om ordens användning och när en, måhända 
naiv, förhoppning om att vi kan enas om vissa huvudlinjer i vad som är en vettig vokabulär. En 
matematikdidaktisk konsensus gällande begrepp och termer skulle kunna hjälpa oss att se 
klarare vad vi diskuterar. 
 
Ytterligare en aspekt av ordval är hur vi benämner de olika beräkningsstrategier som används. 
Rousham (2003) menar att det är en styrka om både elever och lärare har gemensamma 
benämningar för de strategier som används. Gemensamma namn på beräkningsstrategier gör det 
möjligt att diskutera om beräkningsstrategierna och detta i sin tur gör det möjligt, även för 
eleverna, att inta ett metaperspektiv. Gemensamma neutrala namn på strategierna som också 
avspeglar vad som kännetecknar en viss beräkningsstrategi är ett verktyg som hjälper såväl 
lärare som elever att kunna diskutera de olika beräkningsstrategiernas för- och nackdelar för 
olika uppgifter beroende på vilka tal som ingår i uppgiften. Om en beräkningsstrategi lokalt 
kallas för ”Kerstin-strategin” eftersom Kerstin berättade om den i sin klass kan det vara svårare 
att diskutera beräkningsstrategins för- och nackdelar eftersom det kan upplevas som att det är att 
kritisera Kerstin, inte strategins användbarhet i ett visst fall. Vidare är det svårt att prata om och 
genomskåda att Kerstin-strategin är densamma som Niclas-strategin i en annan klass.  
 
Benämningarna som Rousham (2003) beskriver att elever och lärare använder i Nederländerna 
har namn för beräkningsstrategierna i form av akronymer. Ett exempel på akronym är N10 där 
N står för Number och det innebär att den första termen ses i sin helhet och 10 innebär att man 
först ska hoppa framåt eller bakåt från den första termen i sin helhet med tiotalen från den andra 
termen för att sista ta sig an entalen i den andra termen, det vill säga stegvis beräkning av 
standardtypen, S3a i matrisen. En annan akronym, N10C är precis som N10 en signal att den 
första termen (first Number) ska vara intakt, 10 innebär att man ska hoppa med tiotal och C står 
för Compensation och signalerar att man hoppar ett helt tiotal för långt, det vill säga avrundar 
den andra termen till närmsta tiotal uppåt för att sista kompensera för att man hoppade för långt, 
S3b i matrisen. Exempelvis kan 64 – 38 beräknas genom att man rundar av 38 till 40 och räknar 
64 – 40 = 24. Nu har man hoppat 2 ental för långt och därför hoppar man tillbaka dessa två ental 
24 + 2 =26.  
 
Jag anser att Rousham har en viktig poäng i att elever och lärare har gemensamma namn för 
olika beräkningsstrategier. Det är också en viktig poäng att namnet på beräkningsstrategin 
avspeglar vad som är karaktäristiskt för strategin i fråga. Däremot ser jag ingen vits med att 
använda förkortningar så som Rousham beskriver att de gör i Nederländerna. Jag anser att det är 
bättre att vi använder namn som stegvisa beräkningar nedåt/bakåt, stegvisa beräkningar 
uppåt/framåt eller talsortsvisa beräkningar där namnet som sådant beskriver 
beräkningsstrategin. 

Beräkningsstrategier för subtraktion 

Den tidigare forskning som jag har läst visar på flera fördelar med att låta eleverna utveckla 
egna strategier utifrån sina redan existerande strategier för att lösa additions- och 
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subtraktionsuppgifter inom talområdet 0-20 (Heirdsfield & Cooper, 2004; Thompson, 1999; 
Torbeyns, Ghesquiere m.fl., 2009; Verschaffel, Greer, m.fl., 2007). 
 
Vidare visar tidigare forskning att det finns bättre och sämre strategier. Strategier som bygger på 
en atomistisk uppdelning av de ingående termerna i talsorter fungerar tillfredsställande för 
additioner och subtraktioner utan växlingar. Däremot fungerar de inte effektivt då subtraktioner 
kräver växlingar. Det finns omfattande resultat kring detta förhållande i en mängd 
undersökningar och detta förhållande har varit detsamma under en lång tid (Alm, 2008, 2010; 
Beishuizen, 1993; Cox, 1975; Foxman & Beishuizen, 2002; Fuson, 1992; Leinhardt, 1987; 
McNamara & Pettitt, 1991; Skolverket, 2008). I samband med detta är det intressant att notera 
att de elever som har flest korrekta svar i aritmetiska test inte väljer talsortsvisa beräkningar 
medan de som har färst korrekta svar i stor utsträckning väljer denna strategi (Foxman & 
Beishuizen, 2002). Man kan fundera på om de elever som väljer talsortsvisa beräkningar får 
sämre resultat för att talsortsvisa strategier inte är effektiva då en subtraktionsuppgift kräver 
växling eller om de elever som inte är så duktiga föredrar den talsortsvisa 
beräkningsproceduren. Om det är det senare kan man fråga sig varför de föredrar den 
talsortsvisa beräkningsproceduren. Beror det på att de har fått lära sig den av undervisningen 
eller har de själva generaliserat den talsortsvisa beräkningen av addition utan att reflektera över 
att den måste modifieras då subtraktioner kräver växling? Eftersom Foxman och Beishuizen 
(2002) analyserade resultat från en studie i England, Wales och Nordirland kan man anta att 
eleverna lärt sig talsortsvisa beräkningar som den huvudsakliga proceduren för att utföra 
beräkningar då den engelska skolan har en stark tradition att dela upp tal i talsorter (Rousham, 
2003). 
 
En strategi som Torbeyns, De Smedt, Stassens m.fl. (2009) anser har stor potential är den de 
kallar indirect addition, det vill säga stegvis beräkning från subtrahenden till minuenden, S3c. 
De skriver att denna strategi bör vara möjlig att undervisa om för att fler elever ska kunna 
upptäcka den och använda den. Eftersom addition generellt är lättare – det vill säga genererar 
fler korrekta svar – kan indirect addition-strategin möjligen snabbt påverka elevers förmåga att 
räkna rätt. I en annan studie har elevers benägenhet att använda indirekt addition samt 
kompensationsstrategier för både addition och subtraktion undersökts (Torbeyns, De Smedt, 
Ghesquière m.fl., 2009). De elever som ingick i undersökningen hade undervisats att alltid 
använda standardformen av stegvisa beräkningar. Det visade sig att de äldre och de duktigare 
eleverna hade ”uppfunnit” och utvecklat både kompensationsberäkningsstrategin och indirect 
addition-strategin på egen hand, medan de yngre och mindre duktiga eleverna inte hade tillgång 
till någon annan strategi än den stegvisa som de undervisats om. Jag anser inte att det är särskilt 
förvånande resultat. Poängen är att såväl kompensationsstrategier som stegvis beräkning från 
subtrahenden till minuenden är effektiva strategier, som de elever som kanske bäst har nytta av 
dem, inte fick lära sig i skolan. De eleverna utvecklade dem inte heller själva i den miljö som 
deras klassrum utgjorde. I deras klassrum skulle eleverna räkna på ett visst sätt och därmed fick 
eleverna sämre förutsättningar att utveckla ett mer flexibelt räknande och en gedignare 
taluppfattning. 
 
I den undersökta kurslitteraturen finns ingen enstaka artikel eller bok som ger en samlad bild av 
vilka beräkningsstrategier som barn spontant utvecklar. I de böcker eller artiklar som beskriver 
fler olika strategier finns inte heller någon tydlig struktur av strategierna, vilket jag ser som en 
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brist. Det finns trots allt en enhetlig uppdelning av olika huvudtyper av beräkningsstrategier. 
Huvudtyperna kan sedan delas upp i ett flertal olika varianter och åtminstone de varianter som 
finns med i analysmatrisen borde vara allmänt kända. Sammantaget finns samtliga kategorier 
med i kurslitteraturen. Det är dock inte till stor hjälp för den blivande läraren eftersom hon/han 
inte läser samtliga kurser och den undersökta litteraturen i denna studie kommer från samtliga 
våra kurser under läsåret 2008/09. 
 
En del av den litteratur som undersöktes har helt andra fokus än aritmetik, men innehåller ändå 
subtraktion och beskrivningar av subtraktionsstrategier. Om en sådan bok endast tar upp ett sätt 
eller några varianter ur en huvudkategori, kan det knappast ses som anmärkningsvärt. Om en 
bok eller artikel som tematiserar aritmetik däremot endast beskriver en sorts strategi för att 
utföra beräkningar inom subtraktion, kan det tolkas som att det tas för givet att det bara finns 
den beskrivna strategin. Ur ett variationsteoretiskt perspektiv öppnas inte beräkningsstrategier 
för variation. Ingen sådan bok eller artikel fanns dock bland den undersökta kurslitteraturen. 
Däremot förekommer några få exempel där endast två olika strategier behandlas trots att 
boken/artikeln tematiserar aritmetik. 
 
En del av såväl forskning (Klein m.fl., 1998; Torbeyns, De Smedt, Ghesquière m.fl., 2009) som 
kurslitteraturen öppnar för att strategin stegvis beräkning med addition från subtrahenden är ett 
alternativ för att beräkna subtraktionsuppgifter men att den strategin endast är lämplig då de 
båda termerna ligger nära varandra på tallinjen. Annan forskning (Torbeyns, Ghesquiere m.fl., 
2009) och litteratur öppnar för att stegvis addition från subtrahenden alltid är användbar. Även 
detta resonemang kan diskuteras ur ett variationsteoretiskt perspektiv. Om en strategi 
presenteras som möjlig, men endast lämplig i vissa fall, är det förvisso så att det öppnar för att 
det finns fler strategier än en enda. Men om den bara bör användas i vissa lägen, kommer man 
då att se det som en strategi som är likvärdig med andra? Om det däremot är så att man har 
öppnat möjligheten för att det finns ett flertal olika strategier och att det finns vissa som är 
lämpligare under vissa premisser än andra, kan det innebära att ytterligare variation har 
öppnats? Det borde ju innebära att man först bör inspektera talen och relationen mellan talen i 
den uppgift som ska lösas, för att sedan medvetet reflektera över vilka strategier som är mer 
lämpliga än andra i just den subtraktionsuppgiften. Kan detta ses som att man har öppnat för två 
dimensioner? Dels att det finns fler olika strategier och dels att det finns fler olika 
kombinationer av strategi och tal som är mer eller mindre effektiva. Vidare kan jag konstatera 
att det faktiskt verkar finnas beräkningsstrategier som är mer lovande än andra såväl som 
strategier som är mer benägna att generera felaktiga svar. Varför syns inte detta tydligt i den 
undersökta kurslitteraturen? 

Lärarrollen i undervisning om olika 
beräkningsstrategier 

För att eleverna ska utveckla sina strategier på ett gynnsamt sätt ställs ett antal krav på 
undervisningen. Baroody (2003) skriver att lärarna själva måste ha en fördjupad kunskap om 
aritmetiken, god taluppfattning och goda didaktiska kunskaper om hur barns utveckling av 
beräkningsstrategier går till. I den undersökning Ma (1999) gjorde visar det sig också hur viktigt 
det är med goda kunskaper om aritmetik och egen god taluppfattning hos lärare. 
Undervisningen måste också bygga på att eleverna kommunicerar om sina beräkningsstrategier, 
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både med varandra och med läraren. Det handlar inte bara om att berätta hur man gör utan även 
om att förklara hur man tänker, varför strategin fungerar och att lyssna till och förstå andra 
elevers strategier. Det handlar också om att värdera olika strategiers effektivitet och 
generaliserbarhet (Carpenter m.fl., 1999). Sammantaget kan jag konstatera att det ställer höga 
krav på lärarna (Baroody, 2003; Carpenter m.fl., 1999; Ma, 1999). 
 
I en del av de undervisningsförsök som rapporterats från Nederländerna har man försökt stötta 
lärarna genom olika didaktiska modeller för att stötta elevernas utveckling av effektiva 
strategier för huvudräkning (Beishuizen, 2001; Buys, 2001; Klein m.fl., 1998; Menne, 2001). I 
Nederländerna har man under lång tid arbetat mycket med stegvisa beräkningar snarare än 
talsortsvisa beräkningar som varit vanligare i USA och England (Anghileri, 2001; Beishuizen, 
1993). Många nederländska skolor följer läromedel som utarbetas i samarbete med forskare 
utifrån olika teoretiska idéer om hur undervisningen kan byggas. Idéerna bygger på tidigare 
forskningsresultat och har följts upp i flera studier (Beishuizen, 1993; Beishuizen, 2001; Klein 
m.fl., 1998; Menne, 2001). En modell som använts i fler undervisningsexperiment sedan början 
av 1990-talet är den tomma tallinjen (Rousham, 2003). Den tomma tallinjen är en didaktisk 
modell som gör det möjligt för eleven att dokumentera delresultat och hur hon/han faktiskt 
tänkte under beräkningsprocessen. Den stöttar stegvisa beräkningar och 
kompensationsberäkningar men inte talsortsvisa beräkningar. För att en elev ska ha nytta av 
modellen krävs att han/hon förstår talen som en talrad, där varje tal befinner sig med lika stort 
avstånd till sina grannar (Klein, 1998; Menne, 2001). Modellen ger även eleven möjlighet att 
fördjupa denna förståelse samt utnyttjande av vårt positionssystem (Menne, 2001). För att vara 
framgångsrik kräver även denna modellering att undervisningen är utformad så att de strategier 
som eleverna utvecklar kommuniceras – såväl mellan elever som mellan elever och lärare – på 
ett sådant sätt att eleverna reflekterar över hur räkneoperationerna och vårt talsystem fungerar 
(Baroody, 2003; Menne, 2001; Rousham, 2003). Av de modeller som använts har den tomma 
tallinjen hittills varit mest framgångsrik (Klein m.fl., 1998; Menne, 2001). Det saknas dock 
tydliga forskningsresultat om detta även gäller för de elever som bedöms som svagare i 
matematik än sina kamrater. 
 
Rousham (2003) menar att det inte är så enkelt som att man bara inför den tomma tallinjen som 
didaktiskt verktyg i engelska klassrum och sedan undervisar på det nederländska sättet genom 
att lyfta upp många olika beräkningsstrategier. Hon menar dels att måste man ändra på en hel 
nations invända föreställning att man alltid ska börja med att dela upp talen i talsorter eftersom 
det är djupt rotat hos de flesta engelsmän att göra detta. Hon kallar sina landsmän för 
”Pathological splitters” (s. 35). Vidare skriver hon om den viktiga aspekten av den nederländska 
undervisningen där man diskuterar om beräkningsstrategierna ur ett metaperspektiv. Hon skriver 
att man i England mer har nöjt sig med att utföra beräkningar med en mängd olika strategier. 
Hon skriver att ”The Dutch did not simply invent ENL [Empty Number Line] and start using it 
in a haphazard way.” (Rousham, 2003, s. 37). Den tomma tallinjen är ett redskap som tillåter 
elever att på ett enkelt och informellt sätt dokumentera sina tankar och jämföra olika 
beräkningsstrategier och diskutera strategierna genom att strategierna blir synliga för alla elever 
via dokumentationen på den tomma tallinjen. Oavsett om en tom tallinje används som didaktiskt 
verktyg eller inte, krävs det att lärare både har en djup förståelse för den grundläggande 
matematiken (Ma, 1999) och gedigna kunskaper om olika beräkningsstrategier som elever 
spontant utvecklar samt hur effektiva olika strategier egentligen är i olika sammanhang 
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(Carpenter m.fl., 1999; Rousham, 2003). Enligt Carpenter m.fl. (1999) krävs att läraren själv 
behärskar många, för att inte säga samtliga, vanligt förekommande beräkningsstrategier för att 
framgångsrikt kunna arbeta på ett sådant sätt att eleverna uppmuntras till att utveckla sina 
strategier för att utföra beräkningar. För att kunna göra det bör läraren kunna hitta olika 
strategier i litteraturen så att han/hon kan återkomma till dem och bearbeta dem flera gånger. 
Om de dessutom presenteras på ett strukturerat sätt anser jag att det förmodligen kan underlätta 
då en ny variant av en strategi presenteras av någon elev. Beräkningsstrategier är inte 
tillfredsställande presenterade i den litteratur vi använde vid Stockholms universitet läsåret 
2008/09, vare sig i någon enstaka bok eller artikel eller i den samlade bilden från samtliga 
böcker och artiklar. 
 
De krav som ställs på lärare som vill arbeta med aritmetikundervisning som bygger på elevernas 
egna tankar och strategier och som samtidigt kan bidra till att utveckla elevernas taluppfattning 
är omfattande (Baroody, 2003; Carpenter m.fl., 1999; Ma, 1999; Rousham, 2003). Med tanke på 
de kraven är mitt resultat oroväckande. I kurslitteraturen ges ingen tydlig struktur för hur olika 
beräkningsstrategier kan kategoriseras. Det finns inte heller en tydlig bild av vilka strategier 
som existerar eller vilka som är mer effektiva än andra. Utan den grunden är det svårt att 
bedriva en matematikundervisning där man tillsammans med eleverna diskuterar olika strategier 
och vilka strategier som är effektivare än andra. Att de ord som används för beräkningsstrategier 
dessutom varierar gör det inte enklare. 

Betydelse 

Här beskrivs vilken betydelse studien eventuellt kan komma att få och vem som kan ha nytta av 
den. Även här diskuteras först betydelsen av studien om ordval och sedan beräkningsstrategier. 
Dessutom berörs relationen mellan beräkningsstrategier och situationer inom de fyra 
räknesätten. 

Ordval 

Jag har ingen förhoppning om att denna studie kommer att läsas av särskilt många. Att den 
skulle kunna påverka andra i Sverige som sysslar med matematikdidaktik ser jag inte som 
särskilt troligt, med ett undantag, min egen institution. Då jag förra våren lade fram Vad handlar 
subtraktion om? (Larsson, 2010) skrev jag om situationer på liknande sätt som jag nu skriver 
om beräkningsstrategier. Många av mina kollegor på institutionen närvarade vid ventileringen 
och några har även läst studien. Flera av dem har sagt att de nu använder situation för att 
beskriva olika situationer inom räknesätten och därmed har vi kommit en liten bit på väg mot ett 
gemensamt språk. Förhoppningsvis kan min institution även enas om hur vi använder orden 
strategi och metod. Min undersökning av kurslitteratur visar att dessa ord skulle behöva 
problematiseras och diskuteras tillsammans med studenterna i kurserna. Om vi inte behandlar 
variationen av ord som används för samma begrepp samt att samma ord används för olika 
begrepp är det möjligt att studenterna inte urskiljer vad det egentligen handlar om i texterna. För 
att kunna föra dessa diskussioner med studenterna anser jag att det skulle vara bra om vi på 
institutionen har enats om ett språkbruk som är funktionellt. Naturligtvis vore det intressant att 
även föra denna diskussion i matematikdidaktiska kretsar utanför min institution. 
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Beräkningsstrategier 

Jag är förvånad över den spretiga bild som den undersökta kurslitteraturen ger av olika 
beräkningsstrategier för subtraktion och addition. Om undersökningen kan komma till nytta för 
blivande lärare och lärare i kompetensutveckling skulle det framförallt kunna vara genom 
insikten att det inte finns en tydlig sammanfattning och beskrivning av de vanligaste 
kategorierna av beräkningsstrategier i den undersökta kurslitteraturen. Däremot erbjuder denna 
studie en tydlig struktur då jag sammanställt en matris som är användbar för att lära sig om vilka 
olika vanliga beräkningsstrategier som forskare har funnit att barn själva utvecklar. Strukturen 
erbjuder även en övergripande tanke om att ju längre ner i raderna man kommer desto mer 
holistiskt bearbetas de ingående talen. Under arbetet med strukturen har en mindre grupp lärare 
som gått en kurs för mig prövat att använda den som stöd då de undersökte sina egna elevers val 
av beräkningsstrategier för subtraktion. Dessa lärare beskrev den som ett stöd för att förstå vad 
eleverna berättade. 

Relationen situation och beräkningsstrategi 

I den undersökta kurslitteraturen finns exempel på texter som förordar att man särskiljer 
situation och beräkningsstrategi. Det finns också sådana som skriver om situationer och 
strategier som om de hör ihop. Jag hoppas att mitt bidrag avseende relationen mellan situation 
inom räknesätten och val av strategi klargjort att en viss situation inte nödvändigtvis dikterar 
eller ens föreslår en speciell beräkningsstrategi samtidigt som de yngsta barnen utnyttjar just 
situationer för att direktmodellera och lösa uppgifter. 

Studiens genomförande 

Här diskuteras några aspekter av studiens genomförande och presentation och vad som 
eventuellt kunnat göras på andra sätt. 

Presentation av resultatet av vilka beräkningsstrategier som 

beskrivs 

Ett alternativ till att presentera den undersöka kurslitteraturen för samtliga kurser i samma 
matris hade varit att dela upp den kursvis för några kurser. Då hade det varit möjligt att fånga 
möjligheten till lärande i kurslitteraturen i en eller ett par specifika kurser. Ytterligare ett 
alternativ hade varit att presentera samtliga böcker och artiklar var för sig. Nu valde jag att 
presentera resultatet dels i form av hur många böcker/artiklar som beskriver varje 
beräkningsstrategi och dels hur många böcker/artiklar som öppnar respektive inte öppnar för 
variation av beräkningsstrategier. Presentationen av resultatet beror på vad jag vill belysa. Min 
avsikt är att belysa att det finns en stor variation i hur den undersökta kurslitteraturen väljer att 
beskriva beräkningsstrategier. 

Angränsande områden 

I undersökningen av kurslitteraturen har jag inte antecknat vilka svenska namn de olika 
författarna använder för de olika beräkningsstrategierna. Det hade också varit intressant att ha 
med. Om vi har gemensamma benämningar för olika beräkningsstrategier kan vi lättare 
diskutera och jämföra dem (Rousham, 2003).  
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Ett annat intressant område som jag inte heller har analyserat är vilka didaktiska modeller som 
beskrivs för att förstå hur olika beräkningsstrategier fungerar (Beishuizen, 1993; Beishuizen, 
2001; Buys, 2001; Klein m.fl., 1998). De studier som har undersökt effekter av exempelvis den 
tomma tallinjen jämfört med hundrarutan visar att didaktiska modeller kan ha stor betydelse för 
elevernas kunskapsutveckling (Klein m.fl., 1998; Menne, 2001). 
 
Baroody (2003) menar att lärare behöver ha goda kunskaper om hur barn utvecklar 
beräkningsstrategier. Inte heller denna aspekt har jag tagit med i min analys av litteraturen, 
vilket givetvis skulle vara av stort intresse. 
 

Analysverktyg 

Som jag redan skrivit genomfördes själva datainsamlingen i samband med den studie jag gjorde 
av situationer inom subtraktion för lite mer än ett år sedan (Larsson, 2010). Sedan dess har jag 
läst betydligt mer forskning inom området och den har ytterligare bekräftat och stärkt att 
matrisen för olika beräkningsstrategier är hållbar (Carpenter m.fl., 1999; Klein, 1998). Även om 
de forskningsstudier jag har läst var för sig inte behandlar samtliga olika beräkningsstrategier 
finns just de kategorier som beskrivs i matrisen med gång på gång och jag har hittills inte hittat 
någon annan kategori. Ett undantag till den struktur som mitt analysverktyg utgör är placeringen 
av stegvisa beräkningar från subtrahenden till minuenden, S3c. Några belgiska forskare 
(Torbeyns, De Smedt, Ghesquière m.fl., 2009) placerar den tillsammans med 
kompensationsberäkningar i en huvudgrupp som de kallar short-cut strategies. Bakgrunden till 
denna placering kan vara den tydliga undervisning som bedrivs i att behärska en standardform 
av stegvisa beräkningar i de belgiska skolorna. Jag menar att om standardformen av stegvisa 
beräkningar är det enda sättet som man explicit undervisar om befäster man synen att 
subtraktion handlar om att förflytta sig bakåt i talraden och att då utnyttja addition för att lösa 
subtraktionsuppgifter kan ses som en smart genväg snarare än en naturlig variant av stegvisa 
beräkningar. 

Variationsteoretiskt perspektiv 

I denna studie har jag inte undersökt lärande, däremot beskriver jag vilka möjligheter för 
lärande som finns i den undersökta kurslitteraturen. Möjligheterna till lärande beskrivs ur ett 
förenklat variationsteoretiskt perspektiv där jag pekar på att den undersökta litteraturen i olika 
hög grad öppnar för variation av beräkningsstrategier. Ett annat sätt att lägga upp studien hade 
varit att gå mer in på djupet i några få av böckerna/artiklarna och undersöka dimensioner av vad 
som varieras noggrannare. Nu valde jag att istället försöka fånga mångfalden av olika 
beskrivningar av beräkningsstrategier samt ord för beräkningsstrategier och den överlappning av 
hur ord och uttryck används för samma och för olika begrepp. 

Vidare forskning 

Subtraktion och addition med flersiffriga tal och undervisning inom detta område i aritmetiken 
har behandlats av många forskare. Ändå finns mycket mer att göra. Det finns fortfarande alltför 
många elever som inte når godtagbara resultat inom subtraktion. Hur kan vi utforma en 
undervisning som ger alla eller åtminstone fler elever möjlighet att uppleva glädje i att räkna 
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och dessutom stöttar en utveckling av flexibla och effektiva strategier för att utföra 
subtraktionsberäkningar med flersiffriga tal? Med effektiva strategier menar jag strategier som 
leder fram till rätt svar någorlunda snabbt och som bygger på samt utvecklar en förståelse för 
såväl räkneoperationerna som en god taluppfattning. 

Relationen situation och beräkningsstrategi 

I den forskning som jag har läst under arbetet med denna studie har jag funnit att man 
internationellt inte sätter samman situationer och val av strategi. Däremot skriver till exempel 
Carpenter m.fl. (1999) om hur barn spontant modellerar olika situationer på olika sätt och hur 
modelleringarna kan utvecklas till strategier. För att illustrera vad Carpenter m.fl. menar kan 
man fundera över följande fyra frågeställningar. 
 

1. Kerstin har 5 päron, hon äter upp 2 av dem. Hur många päron har Kerstin kvar då? 
2. Kerstin har 2 kronor och vill köpa ett päron som kostar 5 kr. Hur många fler kronor 

behöver Kerstin för att kunna köpa päronet? 
3. Kerstin har 2 päron och Sofia har 5 päron. Hur många fler päron har Sofia? 
4. Kerstin och Sofia har 5 päron tillsammans. Sofia har två päron, hur många päron har 

Kerstin? 
 
Samtliga fyra frågeställningar kan tecknas 5 – 2 och de flesta vuxna skulle förmodligen också 
göra det. Unga barn som ännu inte lärt känna matematikens formspråk kan lösa problemen med 
konkret materiel genom en direktmodellering av situationerna. Enligt Carpenter m.fl. (1999) 
skulle de flesta barn direktmodellera situationerna på nedanstående sätt. Den första situationen 
skulle direktmodelleras genom att man plockar fram fem föremål, tar bort två av föremålen och 
sedan räknar de tre som är kvar. Den andra situationen direktmodelleras genom att plocka fram 
två föremål, sedan plocka fram fler föremål tills det är fem föremål och då räkna de tre som togs 
fram efter de första två. Den tredje situationen direktmodelleras genom att plocka fram två 
föremål och lägga i en hög, plocka fram fem föremål till och lägga i en annan hög och sedan 
utföra en parbildning av föremålen i den ena högen med föremål i den andra högen och till sist 
räkna de föremål som blivit över. Den sista situationen direktmodelleras genom att plocka fram 
fem föremål, dela upp dessa i två högar genom att ta två av föremålen och lägga dem för sig. De 
tre resterande föremålen representerar Kerstins tre päron. För de yngsta barnen är alltså 
ovanstående fyra frågeställningar helt olika varandra. 
 
Matematikundervisning som utgår från att eleverna i förskola, förskoleklass och de första 
skolåren får pröva sig fram och använda direktmodelleringar för att successivt översätta 
direktmodelleringarna till alltmer formella skrivsätt, kommer så småningom att kunna skriva 
samtliga ovanstående frågeställningar som en subtraktion (Carpenter m.fl., 1999). Men både 
Carpenter m.fl. (1999) och Baroody (2003) argumenterar för att det krävs att lärarna stöttar 
denna utveckling för att eleverna så småningom ska kunna frigöra sig från den situation som 
finns i uppgiften till att fritt välja den strategi som eleven anser bäst fungerar för just de tal som 
ingår i uppgiften. Även om situationen är en minskning som i exempel 1 här ovanför, kan det 
hända att den löses enklast genom att använda en strategi som bygger på jämförelse, som i 
exempel 3. 
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Låt oss betrakta den nakna uppgiften 64 – 26 som användes som exempeluppgift i samtliga 
beskrivningar av beräkningsstrategier. Den uppgiften innehåller ingen information som gör att 
det går att säga vilken situation inom subtraktion som den hör hemma i. När jag ska bestämma 
en beräkningsstrategi för att lösa den kan jag välja att tänka mig att jag har 64 kronor och 
handlar för 26 kronor och vill räkna ut hur mycket jag har kvar, det vill säga en 
minskningssituation. Jag kan lika gärna välja att tänka mig att jag har 64 kronor och en vän har 
26 kronor och att jag vill veta hur mycket mer jag har, det vill säga en jämförelsesituation. Jag 
kan utifrån denna valfrihet kanske enklare bestämma mig för en lämplig strategi till exempel 
genom att direktmodellera min tänkta situation. Enligt Carpenter m.fl. (1999) är 
direktmodellering något som barn i förskola och de tidigaste skolåren spontant klarar av så 
länge de får uppgifter beskrivna i en kontext (situation) och inte behöver översätta det konkreta 
modellerandet till matematiskt symbolspråk. 
 
Viktigt att beakta är dock att om jag väljer minskningssituationen ovan som utgångspunkt kan 
jag fortfarande välja mellan samtliga beräkningsstrategier. Samma sak gäller förstås om jag 
väljer jämförelsesituationen. Kanske är det dock troligare att ett yngre barn använder 
kompensationsstrategier med lika tillägg till båda termerna om de utgår från en 
jämförelsesituation än om de utgår från en minskning? Jag vill dock poängtera att samtliga 
beräkningsstrategier kan användas oberoende av situation och just detta är något som 
matematikundervisningen ska hjälpa eleverna att inse (Carpenter m.fl., 1999). Det vore ett 
mycket intressant område att studera hur relationen mellan situationer och beräkningsstrategier 
behandlas i undervisningen av olika lärare. 

Effektiva beräkningsstrategier 

Om stegvisa beräkningar är effektivare än talsortsvisa beräkningar för subtraktion vilket mycket 
forskning pekar på (Beishuizen, 1993; Foxman & Beishuizen, 2002; Fuson m.fl., 1997), hur 
kommer det sig då att vi undervisar om talsortsvisa beräkningar? Kan vi inte använda resultat 
från andra västeuropeiska länder? Vilken grundforskning behövs? Kan vi bygga vidare på 
resultat från andra länder eller är resultaten kulturellt betingade? Kan man i Sverige, så som 
Verschaffel m.fl. (2007) beskriver att man gjorde i ett projekt i USA, sätta en snöboll i rullning 
genom att delge de forskningsresultat som finns om beräkningsstrategier till verksamma lärare? 

Sammanfattning av idéer för fortsatt forskning 

Om jag får möjlighet vill jag vidareutveckla temat undervisning i subtraktion och addition 
genom att studera vidare i något eller några av nedanstående spår. Med undervisning i 
subtraktion och addition menar jag såväl situationer inom räknesätten, utvecklande av talfakta, 
beräkningsstrategier, som problemlösning. 

- Sammanställa den internationella och nationella forskning som finns inom detta 
område. 

- Undersöka verksamma lärares undervisning inom detta område. 
- Undersöka lärarutbildares undervisning inom detta område. 
- Utifrån det vi vet skapa interventionsprojekt där undervisning prövas och utvärderas. 
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