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Sammanfattning 

Att kunna använda sig av olika strategier för att kunna räkna och veta när man bör använda sig 

av dem är något som betonas i Lgr11. Denna studie undersöker huruvida ett urval av elever i år 

6 kan variera sina räknestrategier för huvudräkning i uppgifter med addition och subtraktion och 

vilka de vanligaste felen som eleverna gör är. Vidare undersöks om eleverna använder sig av 

skilda strategier på samma uppgift, beroende på om den är satt i en text i ett vardagligt 

sammanhang eller enbart består av nakna tal. Som ett led i denna studie gjordes kvalitativa 

intervjuer med eleverna. Resultaten från min studie visar att eleverna till stor del varierar sina 

strategier och att de generellt sett byter strategi från den nakna uppgiften till den i textform. 
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Inledning 

Jag har länge associerat huvudräkning med multiplikationstabellen och blev när jag började på 

lärarutbildningen hösten 2009 fascinerad av det stora antal huvudräkningsstrategier som finns 

att tillgå inom alla de fyra räknesätten. Under min egen skoltid kan jag inte minnas att jag fick 

träna på olika huvudräkningsstrategier. När vi arbetade med huvudräkning var det med ren 

tabellkunskap, mest inom multiplikation, som vi sysslade med. För de uppgifter som ansågs 

vara mer komplicerade fick vi lära oss att använda algoritmer. Undervisning i huvudräkning 

hade jag alltså inte hört talas om förrän jag påbörjade min egen utbildning till lärare.  

 

När jag tillsammans med några klasskamrater gjorde ett mindre arbete om räknestrategier och 

subtraktion våren 2010 så ökade mitt intresse för detta område. Slutsatsen av vår undersökning 

var att eleverna använder sig av en strategi som de känner sig trygga med, även om denna 

strategi ibland försvårar processen. Eleverna varierade alltså inte sin strategi för att på enklaste 

sätt komma fram till en lösning.  

 

I början av 1980-talet genomfördes en studie av Högskolan i Jönköping – HÖJMA-projektet. 

Studiens syfta var till en början var att kartlägga elevers taluppfattning och talbegrepp, detta 

genom några enkla huvudräkningsuppgifter. Man upptäckte snart att de strategier som eleverna 

använde sig av var så pass oekonomiska och krångliga att man flyttade fokus till 

huvudräkningen istället (Unenge, 1982). Med denna rapport som utgångspunkt har jag valt att 

utforma min egen studie. 

Syfte och frågeställning 

Jag valde att avgränsa min undersökning till addition och subtraktion. Detta på grund av arbetets 

storlek och till följd av att addition och subtraktion är inversa räknesätt, vilket betyder att a – b 

= x om a = x + b (Kiselman & Mouvitz, 2008). Vidare var det främst addition och subtraktion 

som studerades i HÖJMA-projektet. 

Syfte 

Syftet med detta arbete var att ta reda på vilka huvudräkningsstrategier eleverna använder och 

vilka de vanliga felstegen som de kan tänkas göra är. Detta för att utreda vilka svårigheter som 

kan finnas inom detta område och för att jag som blivande lärare skall få en större förståelse för 

dessa, men även vilka strategier som medför störst problem för eleverna. I och med att 

undervisning om olika räknestrategier och dess användning i olika situationer betonas i Lgr11 

(Skolverket, 2011) ville jag även ta reda på om eleverna är konsekventa i sin användning av 

strategier, eller om de kan variera sin strategi beroende på uppgiftens utformning. I HÖJMA-

projektet framgick det att eleverna inte hade lika stora problem med uppgifterna om de var satta 

i ett sammanhang, en så kallad benämnd uppgift. Eleverna använde sig då istället av en mer 

vardagsrelaterad strategi (Unenge 1982). Alm (2008) beskriver i sin rapport om ämnesproven i 

matematik för år 5 samma fenomen. Eleverna har i större utsträckning rätt svar på 

textuppgifterna än på de uppgifter som enbart är av nakna tal
1
, men som skall lösas med samma 

                                                      

1 Med nakna tal menas uppgifter som enbart består av tal, utan text. 



 

 3 av 29 

beräkningar.  Vidare skriver Alm (2004) att verklighetsanpassade uppgifter är lättare för 

eleverna att ta till sig. Jag ville därför också undersöka om eleverna har lättare för de uppgifter 

som är satta i ett sammanhang och om strategierna de använder då, liksom i HÖJMA-projektet, 

skiljer sig från den de använde innan.  

Frågeställningar 

Med mitt syfte som grund har jag formulerat följande frågeställningar; 

 

 Vilka huvudräkningsstrategier använder sig eleverna av vid addition och subtraktion? 

 Vilka är de vanligaste felen eleverna gör vid huvudräkning i addition och subtraktion? 

 På vilka sätt varierar eleverna sina strategier efter uppgiftens matematiska utformning?  

 Använder eleverna andra strategier när uppgiften är satt i ett vardagligt sammanhang? 
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Bakgrund 

Huvudräkningen fick i och med Lgr80 en stärkt position i matematikundervisningen jämfört 

med tidigare läroplaner (Unenge, 1982). I kursplanen för matematik i Lpo94 kan man läsa att 

eleverna efter år fem skall ha uppnått målet att kunna räkna med naturliga tal i huvudet, och 

efter år nio skall ”…ha goda färdigheter i och kunna använda överslagsräkning och räkning med 

naturliga tal och tal i decimalform samt procent och proportionalitet i huvudet…”(Skolverket, 

2000b). Det centrala innehållet i Lgr11 för huvudräkning är följande:  

 

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). 

Huvudräkningen betonas enligt min tolkning ännu mer i Lgr11 än tidigare och vikten av att 

kunna använda olika metoder
2
 framhävs, något som inte gjordes i den tidigare kursplanen. Det 

centrala innehållet för undervisning i matematik och huvudräkning för år 4-6 liknar även 

uppnåendemålen för år 9 i kursplanen från 2000. 

Centrala begrepp 
Beräkningsstrategier 

Unenge (1982) beskriver olika sätt att räkna på som metoder eller tankeformer. Även Hedrén 

(2001) brukar ordet metoder. Larsson (2011) och Löwing (2008)  använder istället begreppet 

strategi när de syftar till olika sätt att ta sig an en uppgift. Jag har valt att följa Löwing och 

Larsson i denna studie och använda mig av ordet strategi när jag beskriver elevernas sätt att ta 

sig an uppgifter.  

Huvudräkning 

Unenge (1988) definierar huvudräkning som att lösa en uppgift utan hjälpmedel. Löwing (2008) 

har samma utgångspunkt som Unenge men påpekar också att huvudräkning inte är den 

automatiserade inlärningen av multiplikationstabellen. Dessa automatiserade kunskaper, 

påpekar hon dock, är till stor nytta för den som vill bli duktig på huvudräkning. Huvudräkning i 

Löwings mening är att kunna inspektera en uppgift och välja den strategi som passar bäst för de 

tal som ingår. På samma sätt argumenterar McIntosh (2007) för huvudräkningen genom att 

påpeka att huvudräkningen inte skall uppfattas som något där snabba och korrekta svar är det 

som eftersträvas och att denna typ av räkning sällan leder till ökade kunskap i huvudräkning.  

 

Med huvudräkning i denna studie menas, precis som Löwing (2008) och McIntosh (2007) lyfter 

fram, inte den automatiserade tabellräkningen, utan mer komplicerade uppgifter som kräver 

tanke och planering för att lösas på bästa sätt. 

                                                      

2 Jag har valt att kalla det för strategier i mitt arbete, se rubriken Centrala begrepp 
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Addition  

En addition är en ”operation i aritmetiken som innebär att två tal eller uttryck läggs samman” 

(Kiselman & Mouwitz, 2008, s.25). Additionsuttrycket skrivs a + b = c, där a och b är termer 

och c är summan, resultatet av additionen (Kiselman & Mouwitz, 2008). Vid addition kan man 

använda sig av den associativa lagen och den kommutativa lagen, se rubriken Räknelagar.  

 

Addition beskrivs som sammanläggning eller ökning. En ökning är en dynamisk addition då 

man har en kvantitet som man gör större genom att lägga till en annan kvantitet. ”Du har fyra 

ballonger och får två till, hur många ballonger har du?” är ett exempel på en addition som sker 

genom ökning. En sammanläggning är en statisk addition som sker genom att två kvantiteter 

läggs till varandra, exempel genom additionen ”Du har två hästar och fyra kor, hur många djur 

har du?”. (Malmer, 2002; Larsson, 2011). Bägge dessa additioner skrivs 4 + 2. 

Subtraktion 

Subtraktion är en ”operation i aritmetik som innebär att ett tal eller uttryck dras ifrån ett annat 

tal eller uttryck” (Kiselman & Mouvitz, 2008, s.27). Subtraktionsuttrycket skrivs a – b =  c, där 

a och b är termer. I uttrycket ovan kan a även kallas för minuend och b för subtrahend, dessa 

uttryck användes tidigare i Sverige (Löwing, 2008). Vid subtraktion gäller varken den 

associativa lagen eller den kommutativa lagen. 
 

Man brukar tala om två vanliga subtraktionsformer, den statiska och den dynamiska 

subtraktionen (Larsson, 2011; Malmer, 2002). Vid en dynamisk subtraktion görs en minskning, 

man tar bort något (Malmer, 2002). Ett exempel på en dynamisk subtraktionsuppgift kan vara 

”Du har sju kaffekoppar och två går sönder, hur många har du kvar?”.  Vid en statisk 

subtraktion görs en jämförelse mellan två tal ”Du har sju apelsiner, din kompis har två apelsiner. 

Hur många fler apelsiner har du?” (Malmer, 2002). Alla dessa situationer kan beskrivas med 

subtraktionen 7 – 2.  

Räknelagar 

Enligt Löwing (2008)  krävs det stor säkerhet och en god taluppfattning för att hantera 

räknelagarna. Räknelagarna underlättar räkning med addition, men i många fall har inte 

eleverna fått dem förklarade för sig och vet alltså inte hur de skall använda sig av dem 

(McIntosh, 2010). 

Associativa lagen 

 

Den associativa lagen lyder (a + b) + c = a + (b + c) och gäller vid addition och multiplikation. 

Det innebär att det inte spelar någon roll i vilken ordning som beräkningarna av termerna görs. 

Den associativa lagen kan underlätta en beräkning genom att man får ”rätt” termer bredvid 

varandra så att 87 + 48 + 13 = (87 + 13) + 48 = 100 + 48. Man kan även med hjälp av den 

associativa lagen dela upp termer som underlättar uträkningen, 427 + 198 blir då (425 + 2) + 

198 = 425 + (198 + 2) = 425 + 200 = 625 (Kiselman & Mouwitz 2008; Löwing, 2008, Malmer, 

2002). 
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Kommutativa lagen 

 

Den kommutativa lagen lyder a + b = b + a och gäller vid addition och multiplikation. Det 

innebär att man vid behov kan byta ordning på termerna och därmed få möjlighet till en enklare 

uträkning. Exempelvis kan 2 + 9 vara svårare för elever att räkna ut än 9 + 2, speciellt om de 

använder sig av uppräkning (Löwing, 2008). 

Litteraturgenomgång 
I litteraturgenomgången beskrivs varför huvudräkning är viktigt och vilka de vanliga 

svårigheterna med addition och subtraktion är. En genomgång av HÖJMA-projektet och dess 

resultat redovisas och de räknestrategier som eleverna använde i min studie förklaras. Vidare 

ges en kort genomgång av relationell och instrumentell förståelse inom matematiken och 

skillnaden mellan hur elever tar sig an nakna uppgifter och uppgifter satta i ett sammanhang 

klargörs. 

Varför huvudräkning? 

Enligt Hedrén (2001) så är huvudräkning grunden till all annan räkning. Han menar att utan 

huvudräkning kan vi inte genomföra de andra typerna av räkning som överslagsräkning, räkning 

med skriftliga strategier och algoritmer, men även när man räknar på miniräknaren för att 

kontrollera svarets rimlighet. Just i och med miniräknarens och datorns intåg i skolan och 

samhället har behovet av att räkna med penna och papper minskat. Istället har behovet av 

huvudräkning och överslagsräkning ökat, bland annat som ett sätt att kontrollera rimligheten i 

de svar man får fram på miniräknaren (Kilborn & Löwing, 2003). Vidare är huvudräkning den 

huvudsakliga formen av räkning som vuxna använder i vardagslivet. Upp till 80 % av alla 

beräkningar görs i huvudet. Huvudräkning utvecklar även i mycket större utsträckning elevernas 

taluppfattning än vad skriftliga strategier gör (McIntosh, 2010). 

 

Huvudräkningen är enligt Kilborn & Löwing (2003) starten till mer avancerad matematik, då en 

förståelse för räknelagar och räkneregler är en förutsättning för algebran
3
. Huvudräkningen i sig 

skall alltså inte ses som ett isolerat moment utan som en del i skapandet av ett långsiktigt 

lärande i matematik (Löwing, 2008). 

 

För att bli en duktig huvudräknare och för att behärska olika strategier krävs det även att man 

har en god taluppfattning och att man kan hantera de matematiska lagarna och reglerna med 

säkerhet. Huvudräkning med informella strategier utvecklar taluppfattningen, så dessa två går 

hand i hand (Kilborn & Löwing, 2003; McIntosh, 2007). Löwing (2008) menar att skillnaden 

mellan användandet av en algoritm
4
 och huvudräkning är att en algoritm löses på samma sätt 

oberoende av uppgiftens karaktär, medan någon som är skicklig i huvudräkning först 

inspekterar talen och sedan utför beräkningen med den strategi som passar bäst just där. Man 

                                                      

3 Algebra är en gren inom matematiken där man räknar med variabler, bland annat i form av 

bokstäver, i stället för siffror (Skolöverstyrelsen, 1979). 

4 En algoritm är en räkneprocedur som alltid följer samma mönster oavsett uppgiftens utformning. 

I vardagstal kallas det för uppställning.   
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måste alltså behärska olika typer av strategier för att kunna lösa olika typer av uppgifter. Då 

man inte har papper och penna att stödanteckna med så är det en fördel om man väljer den 

strategi som kräver minst tankebelastning.  

 

HÖJMA-projektet 

HÖJMA- projektet står för HÖgskolan i Jönköping, avdelningen för MAtematik. Projektet var 

från början inriktat på elevers taluppfattning och talbegrepp, som underlag för detta användes 

enklare huvudräkningsuppgifter. Under resans gång framgick det dock att eleverna som 

tillfrågades använde sig av många olika och överraskande strategier vid huvudräkning. Dessa 

strategier var ofta olämpliga eller krävde lång betänketid av eleverna(Unenge 1982). Unenge 

(1988) menar att dessa strategier inte borde tolkas som en dålig taluppfattning utan snarare som 

en följd av bristen på undervisning i huvudräkning.  

 

Projektets andra del inriktades därför på huvudräkning. Genomförandet av projektet skedde i 

skolår 5 och fyra enklare huvudräkningsuppgifter användes. De uppgifter som användes under 

projektet var: 

 

 25 + 24 39+13 26-19 401-397 

 

Eleverna fick också samma uppgift, men i benämnd form vid svårigheter med 

subtraktionsuppgifterna. 

Resultat av HÖJMA 

Enligt Unenge (1988) anpassade de högpresterande eleverna sitt val av strategi efter uppgift. 

Dessa elever kunde även visa upp alternativa strategier. En annan grupp elever höll fast vid sin 

strategi uppgifterna igenom och deras strategi fungerade bra på alla uppgifter. Dessa elever 

kunde i vissa fall byta strategi till den benämnda uppgiften. Det fanns ytterligare en grupp av 

elever och de var fast i ett algoritmtänkande, även när det gällde huvudräkning. För dem tog det 

ofta längre tid att göra uträkningarna. Eleverna som använde sig av algoritmtänkande hade dock 

inga svårigheter att byta ut sin strategi mot en mer rationell tankeform när det kom till den 

benämnda uppgiften.  

 

Den resterande gruppen av elever, som använde sig av en strategi som var en typ av modifierad 

algoritmräkning, höll också fast vid sin strategi. Det som märktes här var att eleverna ofta hade 

svårigheter med att se rimligheten i sina svar och upprepade gånger frågade intervjuaren om 

”det var rätt?” 

 

De flesta elever klarade de benämnda uppgifterna utan problem, även de som hade haft fel, eller 

tagit lång tid på sig på de nakna uppgifterna. Eleverna använde sig här av en mer vardaglig 

strategi och använde inte begrepp som växla eller låna när de beskrev hur de hade räknat. 

Strategierna de använde här hade mycket färre steg än de som de använde till de nakna 

uppgifterna (Unenge, 1982). 
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25 + 24: I princip alla elever hade rätt på denna uppgift. Eleverna använde sig till största del av 

1010-strategin
5
. Hälften av dem började med entalen och den andra hälften började med 

tiotalen. De som började med entalen beskrev att de tänkte sig talen i en algoritm. Andra 

strategier som användes var N10C och N10 (Unenge, 1982). 

 

39 + 13: Här förekommer det enligt Unenge (1982) fler fel än i den tidigare uppgiften. Det var 

främst de elever som använde sig av 1010-strategin och började med entalen som fick fel svar. 

Unenge (1982) tror att de eleverna säkert hade klarat uppgiften om de fick ta hjälp av penna och 

papper. Strategin A10 var också vanlig bland eleverna.  

 

26 – 19: En fjärdedel av eleverna fick fel svar, de flesta använde sig av algoritmer, 1010, men 

med entalen först. De tog då 9 – 6 är 3 och 2 – 1 är 1 och fick svaret 13. Enligt Unenge (1982) 

så är detta en vanlig reaktion hos elever, att vända på talen när de tycker att något inte ”går” som 

i detta fall 6 – 9. Många elever använde sig av strategin N10C och låtsades av 19 var 20 och la 

sedan till 1 på slutet.  

 

401-397: Det var denna uppgift som eleverna hade mest problem med. Enligt de intervjuade 

lärarna i studien så borde eleverna ”se” att talen låg nära varandra, men det var endast 10-20 % 

som insåg det. Ett vanligt svar bland de elever som hade fel var 196 då de vänder på talen och 

var 90-0 och 7-1 istället. Eleverna använde sig ofta av strategier som innebar många steg, även 

de högpresterande (Unenge, 1982). 

Räknestrategier 

 

Det är viktigt att barnet utvecklar olika strategier för huvudräkning. De barn som använder 

tidskrävande och krångliga strategier under längre tid behöver få hjälp med att komma fram 

till mer framgångsrika strategier i de fyra räknesätten som sedan kan utvecklas till 

automatiserad kunskap (Primgrupppen, 2000, s.31). 

  

Det är enbart de strategier som eleverna i min studie använde sig av som redovisas nedan. Detta 

på grund av att det går att hitta väldigt många strategier om man bestämmer sig för att gå ner på 

djupet och att redovisa dem alla skulle vara ett helt annat arbete. Räknestrategierna redovisas 

med uppgifterna 65 + 37 respektive 65 – 37 förutom i de fall där strategin kräver specifika tal. 

För ytterligare strategier eller andra benämningar se Beishuizen & Anghileri, 1998; Foxman & 

Beishuizen, 2002; Larsson, 2011; Löwing 2008; Kilborn, 1991; Malmer; 1991; Skolverket, 

2008. En kategorisering av strategierna har skett med Larssons (2011) matris som förebild, dock 

i en förenklad form då hon har valt att redovisa betydligt fler strategier än de som framkom i 

denna studie. Strategierna är redovisade av hur holistiskt man ser på talen, det vill säga om man 

ser på dem som helheter eller som enskilda delar. Desto längre ner man kommer bland 

strategierna desto mer holistiska är de. Algoritmer som står högst upp är alltså den minst 

holistiska strategin, då den bland annat kännetecknas av att man ser på de enskilda siffrorna i ett 

tal som ental oberoende av vilket platsvärde de har (ibid.). 

                                                      

5 En närmare beskrivning av strategierna 1010, N10C, A10 och övriga strategier kommer under 

rubriken Räknestrategier 
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Addition 

Algoritmberäkningar 

 Algoritm – en procedur som ser likadan ut oberoende av uppgiftens utformning där 

man opererar med alla tal som om de vore ental. Talen ställs ovanför varandra. Brukar 

vanligtvis kallas för uppställning i skolan (Clarke, 2007). 

Talsortsvisa beräkningar 

 1010 – man räknar de olika talsorterna för sig. 65 + 37 = (60 + 30) + (5 + 7) = 90 + 12 = 

102 (Beishuizen & Anghileri, 1998). 

Stegvisa beräkningar 

 Number + 10 (N10) – man lägger till den andra termens talsorter för sig. 65 + 37; 65 + 

30 = 95; 95 + 7 = 102 (Beishuizen & Anghileri, 1998). 

Kompensationsberäkningar 

 Öka här/minska där – innebär att man minskar det ena talet lika mycket som man ökar 

det andra. 65 + 37; (65 - 3) + (37 + 3) = 62 + 40 = 102 (Malmer, 2002). 

 Dubblor – När två tal som nästan är lika stora skall adderas kan man låtsas att de är lika 

stora och sedan subtrahera eller addera det som man kompenserade med. 74 + 75; 75 + 

75 = 150; 150 – 1 = 149 (Löwing, 2008).  

Subtraktion 

Algoritmberäkningar 

 Algoritm – en procedur som ser likadan ut oberoende av uppgiftens utformning där 

man opererar med alla tal som om de vore ental. Talen ställs ovanför varandra. Brukar 

vanligtvis kallas för uppställning i skolan (Clarke, 2007). 

Talsortsvisa beräkningar 

 1010 – man räknar de olika talsorterna för sig och lägger sedan ihop summorna. 65 – 

37; 60 – 30 = 30; 5 – 7 = -2; 30 + (-2) = 28. Alternativ med växling: 60 – 30 = 30; 5 – 7 

= ?; Ta 10 från 30 så att 5 – 7 blir 15 – 7 = 8; 20 + 8 = 28 (Foxman & Beishuizen, 

2002). 

 10S – en kombination av 1010 och N10C där man delar upp i tiotal och ental för att 

sedan subtrahera tiotalen. Sedan lägger man tillbaka minuendens ental och subtraherar 

med subtrahendens ental.  65 – 37; 60 – 30 = 30; 35– 7 = 28 (Foxman & Beishuizen, 

2002). 

Stegvisa beräkningar 

 Number – 10 (N10) – innebär att man behåller minuenden som den är och sedan drar 

av subtrahenden talsortsvis. 65 – 37; 65 – 30 = 35; 35 – 7 = 28 (Beishuizen & 

Anghileri, 1998). 

 A10 – man utgår från subtrahenden och adderar sig upp till de runda talen. 65 – 37; 37 

+ 3 = 40; + 20 = 60; + 5 = 65. Summan är då de additioner man gjorde, 3 + 20 + 5 = 28 

(Foxman & Beishuizen, 2002). 

 Uppräkning – passar bra när subtrahenden ligger nära minuenden på tallinjen, 

exempelvis vid 202 – 199. Här räknar man upp från 199, alltså, 200, 201, 202 och tar 

varje steg på tallinjen. Antalet steg är summan av subtraktionen (Kilborn, 1991). 

Kompensationsberäkningar 

 N10C – Man rundar av den ena termen så att talen blir enklare att räkna med. Man 

måste i efterhand korrigera med det man lade till eller tog bort när man avrundade. 65 – 

37; 65 – 40 = 25; 25 + 3 = 28 (Foxman & Beishuizen, 2002). 
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 Fast differens – innebär att man ökar eller minskar de bägge talen lika mycket. 65 – 37; 

(65 + 3) – (37 + 3); 68 – 40 = 28 (Malmer, 2002). 

Svårigheter med addition och subtraktion 

Enligt Unenge (1988) innebär addition sällan några problem. Addition som räknesätt är en 

naturlig del av vårt liv och finns med i många sammanhang. När man räknar med addition kan 

man även använda sig av den kommutativa och den associativa lagen för att förenkla 

uppgifterna.  Ett vanligt fel eleverna dock kan göra vid huvudräkning med addition och även 

med subtraktion är när de använder sig av upp- eller nedräkning och räknar en gång för mycket 

eller för litet. En addition som 15 + 4 kan då räknas som 15, 16, 17 18. (McIntosh, 2010). En 

annan situation som kan göra additioner onödigt komplicerade för eleverna, är om de inte 

hanterar räknelagarna. Vid additionen 27 + 94 + 6 adderar eleverna talen i den ordning de står 

istället för att inspektera uppgiften och upptäcka att 94 + 6 = 100 och att det lämnar kvar en 

mycket enkel beräkning (McIntosh, 2010). 

 

I rapporten om 2008 års nationella prov i matematik skriver Alm (2008) att liksom tidigare år så 

är det subtraktion som eleverna har svårast med och att de verkar sakna väl fungerande 

strategier för detta räknesätt. I sin rapport om 2009 års prov skriver Alm (2010) att 71 % av de 

godkända eleverna beskriver subtraktion som en minskning när de får hitta på sin egen 

räkneberättelse. Detta trots att talen i uppgiften enligt Alm bjuder in till en jämförelse. Vidare 

skriver Alm i sin rapport att subtraktion är det räknesätt som eleverna har haft svårast att klara 

av i de nationella proven. Detta tror hon kan bero på just att allt för många elever enbart ser 

subtraktion som ”ta bort”.  

 

En svårighet med subtraktion är att vi på det språkliga planet använder oss av uttryck som skulle 

kunna uppfattas som addition, som än mer kan röra till det för eleverna. Exempel på sådana 

uttryck är ”Hur mycket mer?” och ”Hur mycket ökade det?” (Unenge 1988). Löwing (2008) 

menar att en stor del i att behärska subtraktion är just att kunna avgöra om en uppgift i text skall 

räknas som subtraktion. 

 

Ett vanligt fel som elever gör är att tillämpa de talsortsvisa strategin på fel sätt. Eleverna 

undviker tio- och hundratalsövergångar genom att vända på termerna om svaret verkar bli 

mindre än noll. Elever kan mycket väl få svaret 195 av subtraktionen 203 – 198 (Larsson, 2011; 

Skolverket, 2008; Unenge 1982). De tillämpar då felaktigt den kommutativa lagen för addition 

på subtraktion. Foxman och Beishuizen (2002) klargör att de talsortsvisa beräkningarna som 

1010 oftare leder till fel än de stegvisa beräkningarna, som N10. De tar längre tid och belastar 

arbetsminnet i högre grad och kräver alltså mycket kognitivt av eleverna.  

 

När det kommer till transformationsberäkningar som öka/minska och fast differens är det inte 

ovanligt att eleverna blandar ihop strategierna för addition och subtraktion. Istället för att öka 

eller minska lika mycket på bägge termerna vid subtraktion, minskar eleven den ena och ökar 

den andra och tvärtom för addition. En subtraktion som 51 – 49 kan då bli 0, genom (51 – 1) – 

(49 + 1) när eleven använder sig av öka/minska istället för fast differens (Skolverket 2007, 

s.38). 
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Relationell och instrumentell förståelse 

Skemp (2006) beskriver två typer av matematisk förståelse, relationell och instrumentell. Den 

relationella förståelsen definieras som en djupare förståelse där eleverna vet vad de ska göra och 

varför de skall göra det. Den instrumentella förståelsen, däremot, kan beskrivas med att någon 

har fått en uppsättning regler tilldelat sig som de följer utan att förstå vad de gör, för att komma 

fram till ett rätt svar.  Den instrumentella sidan av matematik kan för många elever vara lättare, 

då de bara behöver lära sig att till exempel två negativa tal multiplicerat med varandra blir ett 

positivt, men de behöver inte veta varför det blir så. Att däremot förstå varför produkten av 

multiplikationen blir positiv, det är den relationella förståelsen.  

Verklighetsanpassad matematik 

Uppgifter som är satta i ett verklighetsanpassat sammanhang är lättare för elever att ta till sig 

och att våga lösa (Alm, 2004). I HÖJMA-projektet såg forskarna att eleverna till stor del 

använde sig av andra metoder än vad de gjorde vid de nakna talen. De använde sig av metoder 

som de brukar göra i sin vardag, exempelvis när de går och handlar (Unenge, 1982). I 

ämnesproven för matematik 2008 hade eleverna mindre svårigheter med de 

subtraktionsuppgifter som beskrevs i en text än de som bara bestod av aritmetiska uppgifter 

(Alm, 2008).  
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Metod 

Nedan beskrivs mitt val av datainsamlingsmetod, mitt ställningstagande till forskningsetiken, 

hur mitt urval har gick till, en presentation av de uppgifter som jag använde i min studie och  

hur genomförandet av intervjuerna fortgick. 

Val av datainsamlingsmetod 
För att få svar på mina frågeställningar fick tolv elever i år 6 muntligt svara på åtta 

huvudräkningsuppgifter. Den typ av metod jag använde för att få svar på uppgifterna var utav 

kvalitativ karaktär Anledningen till valet av denna metod hänger samman med mitt syfte att 

försöka få förståelse för och syn på elevernas tankar (Dalen, 2007). Enligt Trost (2010) passar 

den kvalitativa intervjun bäst om man vill försöka förstå eller finna ett mönster. Informanterna 

ges inga fasta svarsalternativ och är alltså fria att svara som de vill på frågorna. Vid en intervju 

hade jag också möjligheten att ställa följdfrågor och be om förtydliganden, något som jag inte 

skulle ha haft möjlighet till vid exempelvis ett prov.  

 

Enligt Trost (2010) är strukturerad intervju en typ av kvalitativ intervju. Trost (2010) definierar 

en strukturerad intervju på två sätt. Den första definitionen gör gällande att en strukturerad 

intervju är en där frågorna håller sig till ett och samma ämne intervjun igenom. I den andra 

definitionen beskrivs en strukturerad intervju som en där frågekonstruktören har bestämt sig för 

en typ av svar, till exempel genom att smalna av de möjliga svaren med svarsalternativ. 

Johansson och Svedner (2010) däremot skiljer på kvalitativ och strukturerad intervju och menar 

att en strukturerad intervju är anordnad så att alla informanter i en undersökning får exakt 

samma frågor och där svaren även antecknas med hjälp av papper och penna. Det som 

Johansson och Svedner definierar som en strukturerad intervju är vad Trost (2010) anser vara en 

intervju av hög standardisering, där alla frågor är desamma och har en specifik ordning. Val 

av och definition av metoden visade sig vara ganska svårt, efter viss fundering valde jag dock 

att följa Trost och kalla mitt val av metod för en strukturerad variation av kvalitativ intervju 

med hög standardisering, då jag höll mig till ett och samma ämne, huvudräkning, och 

uppgifterna hade en specifik ordning som följdes, då det är viktigt för studiens resultat att vissa 

uppgifter kommer före andra. Vid analysen av det insamlade materialet användes dock en mer 

kvantitativ metod, eftersom kategoriseringen bland annat skedde efter frågor som ”hur många” 

och ”hur vanligt” (idib.). 

 

Enligt Dalens (2007) rekommendation använde jag mig av ljudupptagning under min intervju, 

då det för min studies är av största vikt att få med elevernas tankar och svar på ett så korrekt sätt 

som möjligt. Detta skulle inte vara möjligt att göra med enbart penna och papper. Vidare är 

ljudupptagning att föredra då man kan lägga hela sin fokus på intervjun (Dalen 2007).  

Urval av informanter 
Informanterna hämtades från en klass i år 6. Jag gjorde ett så kallat bekvämlighetsurval, vilket 

innebär att man använder sig av de informanter som för tillfället finns tillgängliga för forskaren 
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(Trost, 2010). Jag valde helt enkelt de tolv första som ville vara med i studien och lade ingen 

vikt vid variabler som om eleverna ansågs hög- eller lågpresterande eller vilket kön de hade. 

Barn som informanter 
Barn kan enligt Dalen (2007) ibland ha en tendens att vilja vara intervjupersonen till lags och 

svara som den upplever att den vuxne vill. Därför var jag noga med att innan intervjuerna 

informera eleverna om att jag enbart ville ta reda på vilka strategier de använder och att jag inte 

var ute efter att kunskapsbedöma dem och att det därför var viktigt att de räknar som de brukar 

och att det inte finns några metoder som är mer rätt eller fel.  

Etik 
Vetenskapsrådet har fyra forskningsetiska krav som skall följas för att upprätthålla en god 

forskningsetik. Dessa fyra krav är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet). Jag informerade elever, föräldrar och lärare om min 

undersökning och syftet med denna. Jag informerade även om att det är högst frivilligt att 

medverka och att det när som helst är möjligt att avbryta om man inte längre vill delta. Jag skrev 

ett brev som skulle gå ut till föräldrarna med information och medföljande blankett för 

godkännande till att deras barn deltar i studien. Det blev dock problem med intranätet på skolan 

och veckobrevet gick aldrig ut innan påsken. Då föräldrarna sedan tidigare skrivit på 

godkännande om att deras barn får medverka i bland annat undersökningar, valde jag att 

använda mig av det istället. Jag skickade på nytt ut information om studien (se bilaga 1) och 

meddelade att det gick bra att höra av sig om någon motsade sig att deras barn deltog. Jag tyckte 

även att det var viktigt att informera eleverna om att även om de får godkännande av sina 

föräldrar att vara med är det ändå upp till dem själva att bestämma om de vill delta. I enlighet 

med nyttjandekravet informerade jag om att det bara är jag som kommer att ha tillgång till mitt 

råmaterial och att det bara kommer att användas i syftet att skriva denna studie, och att 

råmaterialet efter studien är avslutat kommer att förstöras. Vidare har jag informerat om att både 

skolans och elevernas namn kommer att avkodas för absolut anonymitet. 

Bortfall 
Några av eleverna valde att inte vara med på undersökningen. Svaret på uppgift 6 från elev 1 har 

fallit bort, då jag inte kunde tyda ljuduppspelningen. 

Val av uppgifter 
De uppgifter som användes till min studie är utav samma matematiska karaktär som de i 

HÖJMA-projektet. Svårighetsgraden på uppgifterna är dock höjd en aning då de elever jag 

intervjuade är ett år äldre och går sista terminen i år 6. 

 

De uppgifter som användes under projektet var: 

 

 25 + 24 39 + 13 26 – 19  401 – 397  
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De uppgifter jag använde till min studie är: 

 

 74 + 75 91 – 69 17 + 135 401 – 397  

  

Jag valde även att lägga till två extra uppgifter: 

 

 427 + 198  87 + 48 + 13  

  

Uppgift 1: 74 + 75: Denna uppgift har jag med, för att liksom i HÖJMA-projektet se om 

eleverna använder sig av dubblor. Den ökade svårighetsgraden ligger i hundratalsövergången. 

 

Uppgift 2: 91 – 69: Ökningen i svårighetsgrad består här av att det är ett större avstånd mellan 

termerna och att eleverna inte lika lätt kan ”se” svaret. Här vill jag se om några elever väljer att 

använda sig av fast differens, så att uppgiften blir 92 – 70.  

 

Uppgift 3: 17 + 135: Uppgiften i sig är inte så mycket svårare än 39 + 13 i HÖJMA då det 

fortfarande bara är en tiotalsövergång.  Det som är intressant för mig i det här fallet är att se 

utifall eleverna använder sig av den kommutativa lagen för addition. 

 

Uppgift 4: 401 – 397: Här har jag valt att behålla samma uppgift som i HÖJMA då denna 

uppgift var den som eleverna hade störst problem med och som gav mest annorlunda och 

ovanliga strategier.  

 

Uppgift 5: 87 + 48 + 13: Med denna uppgift vill jag undersöka om eleverna utnyttjar den 

associativa lagen och direkt ser hundrakompisarna 87 och 13 och på så sätt får den mycket 

enklare additionen 100 + 48. 

 

Uppgift 6: 427 + 198: I denna uppgift tycker jag att det är intressant att se om eleverna väljer att 

använda sig av öka här/minska där och på så sätt få 425 + 200 som är en mycket mer 

lätthanterlig addition. Svårigheter i denna uppgift är det höga talområdet och hundratals- och 

tiotalsövergången. 

 

 

De benämnda uppgifterna jag använde är: 

 

Uppgift 7: Du och din kompis har samlat pantburkar. Din kompis har fått ihop 69 kr och du har 

fått ihop 91 kr. Hur mycket mer har du samlat in? 

 

Uppgift 8: Du har sparat 401 kronor och vill handla en ny tröja för 397 kronor. Hur mycket får 

du kvar? 

 

De benämnda uppgifterna innehåller alltså samma subtraktionsberäkningar som i uppgift 2 och 

uppgift 4, för att se om eleverna använder sig utav andra räknestrategier när uppgifterna står i 

benämnd form. 
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Efter varje uppgift frågade jag även eleverna om de kunde lösa uppgiften på något annat sätt. 

När alla uppgifter var ställda frågade jag eleverna om de tycker bäst om textuppgifter eller 

nakna tal och vad som är lättast, addition eller subtraktion. 

Genomförande 

Då det är ont om grupprum på skolan fick jag sitta i en korridor utanför klassrummet och 

genomföra min undersökning. Eleverna fick komma ut en och en och besvara de åtta 

huvudräkningsuppgifterna i den ordning de står ovan. Jag informerade eleverna om att det är 

viktigt att de svarar som de tänker och inte som de tror att jag vill att de skall svara. Vidare sa 

jag att om man inte vill svara på frågan får man säga ”pass”. Det var en ganska stökig miljö och 

andra elever gick förbi med jämna mellanrum, så till viss del blev vi störda av ljud. Många 

elever verkade ganska nervösa, så jag var noga med att påpeka att det inte var något 

kunskapsprov. Jag läste uppgiften högt för eleverna och de fick även se den visuellt på ett 

papper som jag höll fram. Eleverna gav sina svar och jag bad om förtydliganden angående deras 

strategier. När vi var klara så frågade jag dem de två sista frågorna.  

 

Efter intervjuerna var avslutade transkriberade jag det innehåll som var av intresse för min 

studie. När detta var gjort analyserade jag elevernas svar och markerade i tabell 1 (se bilaga 2) 

vilken strategi de hade använt sig av till respektive uppgift. På vissa av uppgifterna lyckades jag 

inte kategorisera några av svaren till enbart en strategi och de elevernas svar kategoriserades 

med hjälp av två strategier. Sedan gick jag genom tabell 1 och tog reda på vilka strategier som 

hade använts för att kunna redovisa dem i kapitlet huvudräkningsstrategier, vilka strategier som 

var de vanligaste, vilka strategier som ledde till flest fel, vilken uppgift som gav eleverna störst 

svårigheter och så vidare. Strategierna som hade använts till de nakna uppgifterna jämfördes 

med de som hade använts till de benämnda uppgifterna, och om eleverna hade varierat sina 

strategier eller ej redovisades separat i tabell 2 (se bilaga 3.) 
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Resultat och analys 

Resultatet redovisas genom att jag först svarar på mina frågeställningar fråga för fråga. Sedan 

redovisas elevernas svar i sammanfattad form per uppgift. Genom att plocka ut och citera en del 

elever från intervjuerna har jag valt att belysa vissa svar. Som bilaga finns elevernas svar 

redovisade i tabellform, se bilaga 2 och bilaga 3. 

Sammanfattning av resultat via 

frågeställningar 

Vilka huvudräkningsstrategier använder sig eleverna av vid addition 

och subtraktion? 

De tolv elever som deltog i min studie visade sammanlagt upp femton olika strategier i arbetet 

med att lösa uppgifterna. Dessa finns redovisade i tabell 1. Den strategi som flest elever 

använde sig av var den talsortsvisa strategin 1010 som användes till en tredjedel av uppgifterna, 

då främst till additionsuppgifterna. 1010-strategin användes också i kombination med andra 

strategier, mest med öka/minska och då på uppgift 4, 6 och 8
6
. Det var två elever som använde 

sig av algoritmräkning, en av dem använde sig av denna strategi genomgående i arbetet 

uppgifterna och den andra eleven använde sig av denna strategi på några uppgifter, ibland även i 

kombination med 1010. För dessa elever tog uträkningarna lång tid, speciellt när det kom till 

subtraktionsuppgifterna. Eleven som höll sig till enbart algoritmer uttryckte själv att ”det är 

ganska komplicerat, det jag gör i mitt huvud”. Det är också de enda eleverna som bokstavligen 

uttrycker att ”det inte går” med subtraktion med subtrahend större än minuend. 

Vilka är de vanligaste felen eleverna gör vid huvudräkning i 

subtraktion och addition? 

Det vanligaste felen eleverna gjorde i min studie var att använda sig av fel 

kompensationsberäkning till subtraktion. De använde sig alltså av en strategi för addition till 

subtraktionsuppgifterna. 1010 gav också ett stort antal fel, och vissa av felen kom sig av att 

eleverna använde 1010 och öka/minska i kombination. Några elever valde att börja med 1010-

strategin på uppgift 2, men började tveka då de kommer till 1 – 9. En annat intressant resultat 

som framkom av studien var att några elever som valde att säga ”pass” på någon uppgift sedan 

klarade den när de muntligt skulle beskriva hur de skulle ha tänkt om de hade räknat den. Några 

elever som redovisade fel svar och sedan skulle förklara hur de tänkt upptäckte också sina fel 

när de muntligt redovisade sina lösningar. 

På vilka sätt varierar eleverna sina strategier efter uppgiftens 

matematiska utformning?  

De flesta elever visade upp mellan 3-5 olika strategier på de åtta uppgifterna. Elev 12 visade 

upp sex olika strategier. Den enda eleven som höll sig till en strategi är elev 9 som enbart 

                                                      
6
 401 – 397, 427 + 198, Du har sparat 401 kronor och vill handla en ny tröja för 397 kronor. Hur 

mycket får du kvar? 
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räknade med algoritmer. Inom addition verkar de flesta elever ha en metod som de känner sig 

trygga med och som de använde med säkerhet. Det är strategin 1010 som användes till de flesta 

av additionsuppgifterna, i några fall används N10, och på uppgift 6 använde sig fyra elever av 

öka/minska i kombination med 1010. Mest variation fanns inom subtraktionsområdet. Där var 

det främst en variation från 1010 eller N10 på uppgift 2 till att eleverna använde sig av A10 på 

uppgift 7. Några elever håller sig till 1010 och det är dessa elever som har fått flest fel, dock inte 

nödvändigtvis med den strategin. 

Använder eleverna andra strategier när uppgiften är satt i ett 

vardagligt sammanhang? 

Bara ett litet antal elever menade att de kan fler än en strategi till uppgifterna de får räkna som 

består av nakna tal. Detta trots att de senare i de benämnda uppgifterna visar upp ytterligare 

strategier. Alla elever utom två bytte strategi på åtminstone en utav de benämnda uppgifterna 

och hälften bytte strategi till båda.  Tre utav de fem som hade fel på 91 – 69 och bytte strategi 

till den benämnda uppgiften fick rätt svar med den nya strategin. Av de som hade fel på 401 – 

397 och bytte strategi hade alla rätt på den benämnda uppgiften.  

Resultat redovisat per uppgift 

 

Uppgift 1: 74 + 75 

 

7 + 7 och sen 4 + 5. Det är 149.  Jag kan ställa upp också, men det är jobbigt att göra i 

huvudet. – Elev 11 

159. 70 + 70 är 140 och 4 + 5 är 9. Nej, det blir 149. – Elev 12 

Tio utav tolv elever använde sig av 1010-strategin. En elev använde sig av dubblor och en elev 

beskrev att man skulle kunna använda sig av dubblor, men det var som andra strategi. Endast en 

elev som fick fel på uppgift 1 och eleven fick svaret 1490. Det var inga tveksamheter kring 

denna uppgift utan eleverna löste den snabbt, även eleven som fick fel svar. Elev 12 var en av 

de elever som först svarade fel, men fick vid muntlig redovisning av strategin fick ett annat svar 

och då rättade sig själv med säkerhet.  

 

Uppgift 2: 91 – 69  

 

90 – 60 är 30, och sen är 30 – 9 21. Eller? – Elev 1 

20. Jag tar 1 från 91 och lägger den till 69 så blir det 90 – 70. – Elev 5 

28. Det är ganska komplicerat. Jag tar bort nian. Så flyttar jag 1 krona från nian till ettan. Så 

det blir 11 – 9 och det är 2. Och sen tar jag 8 – 6 och det är 2. Så jag får 22. Oj! Ja, men det 

är 22. – Elev 9 

Det var den här uppgiften som flest elever hade fel på, sex av tolv. Elev 11 är en av de två 

eleverna som använder sig av en algoritm och fick frågan om hur han gjorde innan han kunde 

räkna med uppställning. Eleven svarar då “Jag gjorde något med mellanled, 9 – 6… Nej, vi hade 

någon jättekonstig metod. Jag minns inte.”. Denna elev använde sig sedan utav A10 när samma 
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uppgift presenterades i benämnd form och kan alltså en annan metod, trots att eleven uttrycker 

att eleven inte kan det. Två av eleverna försökte sig på att använda fast differens, men använde 

felaktigt öka/minska istället.  

 

Uppgift 3: 17 + 135 

 

135 + 10 + 7 = 152. – Elev 1 

10 + 30 är 40. Och 7 + 5 är 12. Så… 152 – Elev 8 

 

Alla elever vände på uppgiften och struntade i att 17 stod först. Många uteslöt även att ens 

nämna hundratalet vid uträkningarna och la enbart till det på slutet, som elev 8 i exemplet. 

Majoriteten använde sig av 1010-strategin, men även N10 var populär bland eleverna. Ingen 

hade fel på den uppgiften.  

 

 

Uppgift 4: 401 – 397 

 

400 – 300 är 100. Sen lägger jag på ettan på 97 så blir det 98. 100 – 98 är 2. – Elev 10 

400 – 300. Det är ju nästan är mindre än 400. Och ja, -7 och då är det 400 och då är det 6 

kvar. Och då är det 193 och sen minus 90 är 103. Tror jag. Nej 104! Den var lite krånglig. – 

Elev 3 

Skillnaden mellan det är 4 så… det är 4. När det är så här jättenära så ser man det. Man 

behöver ingen annan metod. – Elev 8 

Det var denna uppgift som var den mest uppmärksammade i HÖJMA-projektet. I min studie så 

användes hela sex olika strategier till denna uppgift och tre elever fick fel svar. Eleverna tog 

generellt lång tid på sig att lösa uppgiften, förutom de som använde sig av A10. Två elever (elev 

6 och elev 9) valde först att inte lösa uppgiften men gick med på att förklara hur de skulle tänkt 

om de hade räknat den. De fick då fel svar. Båda två svarade rätt på uppgift 8, den benämnda 

uppgiften med samma tal. 

 

Uppgift 5: 87 + 48 + 13 

 

148. 3 + 87 = 90. + 10 är 100 + 48. Det är ju tiokompisar. – Elev 2 

13 + 87 för det är tiokompisar. Så det blir 100. Och sen plus 48. – Elev 11 

 80 + 40 + 10. 7 + 3 är 10. Och 8 kvar. 148. Det är enklare att ta 7 och 3 först för de är 

jämna. – Elev 10 

På denna uppgift var det ingen elev som svarade fel och det var sällan någon som tvekade över 

val av strategi eller uträkning. Det fanns en nyfikenhet från min sida huruvida eleverna skulle se 

att 87 och 13 ger 100. Det var bara en elev som såg detta, elev 11, men egentligen syftade 

eleven på entalen, något som fler elever gjorde, men först efter att de hade slagit ihop tiotalen. 
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Eleverna använde sig generellt alltså av den associativa lagen för addition, men först när de kom 

till entalen. 

 

Uppgift 6: 427 + 198 

 

525. 400 + 100 är 500. Och om jag tar 2 från 7 och sätter in det i 98 så är det 100. Och då 

har jag 25 kvar. Så då bli det 525. – Elev 12 

Jag hittar inte någon bra lösning så jag tar bara 400 + 100 är 500. Och sen 20 + 90 är 110. 

Och 7 + 8 är lika med 15. Så det blir 625.  – Elev 8 

500 och sen blir det 625. 400 + 100, och sen 98 + 2, så jag har 25 kvar (…) Jag försöker 

liksom göra det mer simpelt (...) Jag tar 2 från det talet och lägger till det. – Elev 4  

 

Många elever räknade länge och tog lång tid på sig att lösa uppgiften. Det var ingen elev som 

direkt flyttade över 2 från 427 till 198, men en del gjorde det efter att de lagt ihop hundratalen, 

precis som Elev 4 och elev 12 i exemplet. Elev 12 gör dock ett annat räknefel och får svaret 

525. Förutom att uppgiften kunde ta lång tid för eleverna så var det inga större svårigheter med 

denna uppgift. 

 

Uppgift 7: Du och din kompis har samlat pantburkar. Din kompis har fått ihop 69 kr och 

du har fått ihop 91 kr. Hur mycket mer har du samlat in? 

 

22. Till 69 lägger jag till en tvåa så det blir 71, så att det blir ett jämt tal. Då är det 20 kvar så 

att det ska bli 91. Och då hade jag två extra så då blir det 22. – Elev 5 

Det blir… 20… jag tror det är 22. 60 + 20 är 80. Plus 2 + 9 är 91. 22 steg. – Elev 11  

På uppgift 2 var det endast en elev som använde sig av A10, medan det på uppgift 7 var fyra 

stycken. Ingen använde sig av metoden 1010, men på samma uppgift i naken form var det tre 

stycken som gjorde det. Endast tre elever hade fel på uppgift 7, till skillnad från sex stycken på 

uppgift 2. Elev 5 som även togs som exempel på uppgift 2 visade upp två olika metoder, trots 

att eleven sagt att den endast kan en metod för att lösa den uppgiften. Det är sju elever som 

byter metod jämfört med uppgift 2. 

 

Uppgift 8: Du har sparat 401 kronor och vill handla en ny tröja för 397 kronor. Hur 

mycket får du kvar? 

 

4. 397 + 3 är 400. Och 3 +1 är 4. – Elev 3 

4. Jag räknar 3 + 1. Man kan minska också, men det tar fett lång tid! Alltså 400 -300…. – 

Elev 2 

På denna uppgift hade endast en elev fel svar och eleven använde sig av samma metod som till 

uppgift 4. På uppgift 4 svarade tre elever fel. Nio elever använde sig av A10, till skillnad från 

fyra stycken på uppgift 4. Svaren kom även snabbare än på uppgift 4. Se skillnaden på lösningar 

som elev 3 visar upp på de bägge uppgifterna.  
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Diskussion 

Diskussionen är uppdelad med forskningsfrågorna som underrubriker. Efter diskussionen av 

resultatet följer en diskussion av metodval och av reliabiliteten och validiteten av min studie.  

Diskussion av resultat 

Vilka huvudräkningsstrategier använder sig eleverna av vid addition 

och subtraktion? 

De vanligaste strategierna var 1010 och N10. Det är rimligt att fundera över om läraren har lagt 

fokus på dessa strategier i sin undervisning, något som jag inte tagit reda på. Om så är fallet så 

finns det ju en sannolik förklaring till att denna strategi var den mest använda, men om det inte 

är så, är det intressant att fundera kring hur eleverna själva väljer sina strategier. En annan 

anledning till att denna strategi är vanligt förekommande kan vara att det är en strategi som är 

lätt för elever att ta till sig. I min studie var algoritmer inte speciellt vanligt förekommande. 

Endast en elev använde det till alla uppgifter. De elever som använde sig av 1010 började alltid 

med tiotalen. Unenge (1982) beskriver att det är vanligt att eleverna använder sig av algoritmer 

till subtraktionsuppgifterna i HÖJMA-projektet, eller att eleverna använder sig av 1010 men 

med entalen först. Denna skillnad kan eventuellt bero på att det enligt kursplanerna skall ha 

lagts alltmer fokus på de tidigare informella strategierna och att eleverna fått undervisning i dem 

och därför hanterar dem annorlunda. Vidare beskriver Unenge (1982) att eleverna till de nakna 

uppgifterna använder sig av mer komplicerade strategier och att de till de benämnda uppgifterna 

använder sig av strategier med färre steg. Exakt samma mönster såg jag i min studie. En del 

elever kombinerade strategier, bland annat 1010 och öka/minska. En anledning till det kan vara 

att det har lättare att ändra i talen om de får ner dem till en mer hanterbar nivå. Att kombinera 

strategier leder till fler steg och mer tankeverksamhet från eleverna, vilket kan leda till fler fel. 

 

Vilka är de vanligaste felen eleverna gör vid huvudräkning i 

subtraktion och addition? 

Eleverna klarade additionsuppgifterna utan större problem. De problemen som dock uppstår har 

snarare att göra med de höga talområden som vissa uppgifter innehöll. Unenge (1988) skriver 

att elever generellt sett inte har några större problem med addition. En elev beskrev addition på 

följande vis, något som jag tycker är ganska talande för hela min studie: 

 

Plus är lättare. Man kan det liksom. Du vet dagisungar, de kan plus bättre än minus. Men de 

kan inte minus. Plus lär man sig när man är jätteliten. – Elev 9 

 

Det var vid subtraktion som problemen uppstod, främst när eleverna använde sig av talsortsvisa 

strategier på de uppgifter som krävde växling, något som tidigare påvisats i större 

undersökningar (Skolverket, 2008).  
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Det var inga elever i min studie som vände på siffrorna när de räknade subtraktion med 

talsortsvisa beräkningar, till skillnad mot vad Unenge (1988) och Alm (2008) skriver är vanligt. 

Eleverna i min studie gjorde oftast andra, räknemässiga fel som enligt min tolkning beror på att 

de använde sig av strategier med många beräkningar i och fick för mycket att hålla i huvudet. 

Endast i ett fall, med elev 3, kan svaret tolkas som denna typ av fel, då eleven på uppgift 4 fick 

svaret 104. Däremot, precis som nämndes ovan, så var det många av eleverna som räknade med 

talsortsvisa strategier som belastar arbetsminnet väldigt mycket. I enlighet med vad Foxman och 

Beishuizen (2002) beskriver var det även de elever i min studie som använde sig av de 

talsortsvisa beräkningarna som tvekade längre och satt tysta längre stunder i sina uträkningar. 

De som använde sig av de talsortsvisa beräkningarna har antagligen fastnat i ett ”ta bort-tänk” 

som Alm (2010) beskriver. De såg troligen bara att de skulle ta bort 397 från 401 och hade inte 

klart för sig att det går lika bra att hitta skillnaden. De elever som använde sig av de stegvisa 

beräkningarna, har möjligtvis till skillnad från de elever som bara använder talsortsvisa 

beräkningar insett att subtraktion kan vara mer än ta bort. Vidare menar Foxman och Beishuizen 

(2002) att N10 inte leder till lika många fel som 1010. Detta resultat visar även min studie, inga 

av de elever som använde sig av N10 har fått fel, men strategin användes enbart till tio av 

svaren. 

 

På uppgiften 2, 91 – 69, var jag nyfiken på om eleverna skulle använda sig av fast differens för 

att lösa uppgiften Det var några elever som gav det ett försök, men istället använde sig av fel 

kompensationsstrategi, något som påvisats tidigare (Skolverket, 2007). Eleverna som gjorde det 

felet fick svaret 2 på 401 – 397 och 20 på 91 – 69, då de använde sig av öka/minska, en strategi 

för addition på subtraktion. Här vill jag koppla till Löwing (2008), som menar att den gode 

huvudräknaren först inspekterar talen innan den sätter igång att räkna.  

 

På vilka sätt varierar eleverna sina strategier efter uppgiftens 

matematiska utformning?  

Skemp (2006) skiljer på instrumentell och relationell förståelse inom matematiken. De elever i 

min studie som inte varierar sina lösningsstrategier kan man anta har en mer instrumentell 

förståelse av matematiken, då de följde en uppsättning regler utan att fundera på varför de skulle 

göra det. Den elev som kan anses ligga närmst att ha enbart instrumentell förståelse var elev 9 

som enbart använde sig av algoritmer, även till de benämnda uppgifterna. Elev 12 var den elev 

som varierade sig mest och elev 2 redovisade alternativa strategier och argumenterade för sitt 

val av strategi. Dessa elever kan anses som de som ligger närmast en relationell förståelse, då de 

har förstått strategierna och när de bör användas, något som betonas som centralt innehåll i 

Lgr11 (Skolverket, 2010).  

 

Det var intressant att relativt många av eleverna upptäckte att 7 och 3 är tiokompisar i uppgift 5, 

men att endast en såg att 87 och 13 är hundrakompisar, även fast eleven dock uttryckte sig med 

tiokompisar. Eleverna använde sig av den associativa lagen för addition, men först när de 

kommer till entalen. Löwing (2008) skriver att en god huvudräknare först inspekterar uppgiften 

och talen innan den börjar räkna för att välja den strategi som passar bäst, något som de flesta 

elever inte gjorde. Om eleverna hade gjort det hade de eventuellt sett 87 + 13. 

 



 

 22 av 29 

Använder eleverna andra strategier när uppgiften är satt i ett 

vardagligt sammanhang? 

I min studie var det en relevant skillnad på val av strategi mellan de nakna uppgifterna och de 

uppgifterna i benämnd form och felfrekvensen är även lägre på de benämnda uppgifterna. Detta 

trots att ett flertal elever menar att de kan fler strategier när de fick samma uppgift i naken form. 

Eleverna verkar alltså inte vara medvetna om att de behärskar fler än en strategi. Att elever 

byter strategi till benämnda uppgifter jämfört med de nakna uppgifterna är något som även 

Unenge (1982)  fram i sin beskrivning av HÖJMA-projektet. De elever som bytte strategi går 

generellt sett mot en mer holistisk syn och ser på talen som helheter. Kan detta bero på att det är 

mindre ren matematik ur elevernas synvinkel och att de ”glömde bort” sina vanliga strategier 

och istället använde sig av de strategier de gör i vardagen, till exempel i affären? Alm (2004) 

påpekar att när en uppgift ligger nära elevernas egen värld så har de lättare att ta sig an den. Att 

eleverna fick en lägre felfrekvens vid uppgifter satta i ett sammanhang, speciellt vid subtraktion 

har tidigare påvisats i ämnesproven för matematik (Alm, 2008). Uttrycksmässigt, så som 

Unenge (1988) påpekar, kan det vara så att ”fyrahundraett minus trehundranittiosju” bjuder in 

till en minskning på ett annat sätt än vad ”hur mycket har du kvar?” gör. En av eleverna i 

studien uppfattade uppgift 8 som en addition. Unenge (1988) beskriver att uttrycket i en 

subtraktionsuppgift kan uppfattas som addition. Det kan vara en av anledningarna till att eleven 

valde att använda sig av A10 istället för 1010 som han gjorde i den nakna uppgiften. 

Diskussion av metodval 

Att intervjua läraren inför denna studie om de strategier denne har undervisat i hade hjälpt mig i 

min diskussion kring resultatet. Jag hade fått mer tydliga analysverktyg att använda mig av när 

jag studerade elevernas svar och hade kunnat analysera dem på ett annat sätt om jag vetat om 

var fokus hade legat under matematiklektionerna. Några elever valde, som jag nämnde ovan, att 

inte vara med i undersökningen. Det går att diskutera huruvida de elever som inte tycker sig 

vara så bra på matematik är de som inte ville vara med, och det påverkar så klart min studie. 

Min intention från början var dock att helt slumpvis välja ut elever, chansen finns att jag hade 

valt de som självmant anmälde sig. Självklart måste jag dock vara öppen för att med andra 

elever kunde jag ha fått ett helt annat resultat. En brist i min intervju är att jag satt i en så stökig 

miljö, jag märkte att detta påverkade vissa elever, de tittade sig omkring och om någon gick 

förbi så avbröt vi. Dessa avbrott påverkar min studie, men det är inget jag kan göra åt då det var 

så möjligheterna såg ut. Nästa gång jag gör en liknande studie vill jag dock försöka göra den i 

en mer avskild miljö. I efterhand kan jag ställa mig tveksam till uppgift 6, där kunde jag 

eventuellt ha hållit mig till ett lägre talområde, då det var just det höga talområdet som många 

elever tvekade kring enligt min tolkning. Jag hade lika gärna kunnat använda mig av 227 + 98. 

En annan brist i mitt arbete var att jag eventuellt borde ha haft en additions- och en 

subtraktionsuppgift som benämnda uppgifter istället för som nu, två subtraktionsuppgifter. Jag 

hade förutfattade meningar om att strategierna inte skulle skilja sig nämnvärt vid 

additionsuppgifterna och utelämnade därför dem. Dock så här i efterhand tycker jag ändå att det 

hade varit intressant att se om jag hade funnit några skillnader där med. 
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Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet definieras som mätnoggrannhet av Johansson och Svedner (2010). Jag höll mig till 

en strukturerad intervju där alla frågor ställdes i samma ordning. Detta just för att alla elever 

skulle få samma villkor när de svarade på frågorna och lika många frågor mellan de nakna 

uppgifterna och de som var i benämnd form för att öka reliabiliteten. Om jag hade haft den 

benämnda uppgiften direkt efter samma uppgift i naken form hade det varit större risk att 

eleverna kom ihåg det de nyss räknade och på så sätt använt sig av samma strategi. Att jag läste 

frågorna högt gav också en möjlighet för eleverna att ställa frågor om uppgiften. Två av 

eleverna undrade hur mycket pantburkarna var värda i uppgift 7, något som inte efterfrågas. Här 

kunde jag klargöra för eleverna vad det var jag var ute efter, annars skulle eleverna eventuellt ha 

räknat en annan uppgift och jag hade inte haft något att jämföra med till uppgift 2. 

  

Validitet visar i hur hög grad det material man samlat in kan sägas ge en sann bild av 

verkligheten, det vill säga om man har undersökt det man har haft i åtanke när man startade och 

om resultaten går att generalisera på en större grupp (Johansson & Svedner, 2010). Då min 

studie är så pass liten går det inte att säga att det jag har kommit fram till går att generalisera på 

fler elever. Dock överensstämmer många av mina resultat med tidigare större undersökningar 

(Foxman & Beishuizen, 2002; Skolverket, 2007, Skolverket, 2008; Skolverket, 2010; Unenge, 

1982), därför vill jag hävda att min undersökning visar en relativt hög grad av validitet då den 

gav resultat som stämmer överens med tidigare forskning inom området. Jag ville undersöka 

huvudräkningsstrategier och det anser jag att jag har gjort. 
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Slutsats 

Eleverna använde sig av mer holistiska strategier när uppgiften var satt i ett sammanhang än när 

uppgiften bestod av nakna tal. Detta framkom även under HÖJMA-projektet. Eleverna i min 

studie använde dock till större del alternativa strategier snarare än algoritmer som eleverna i 

HÖJMA gjorde. Detta kan eventuellt ses som ett led i att huvudräkning och olika strategier och 

dess användning har betonats allt mer i kursplanerna för matematik, i den senaste mer än 

någonsin. Talsortsvisa strategier var populära bland eleverna. Till additionsuppgifterna var det 

inga större problem med den nämnda strategin. Vid subtraktion däremot så medförde strategin 

1010 ofta problem, liksom när eleverna använde sig av felaktiga kompensationsstrategier. Att 

diskutera när, och varför man bör använda sig av vissa strategier och även erbjuda eleverna 

möjligheter att diskutera strategier med varandra är något som jag ser som en viktig del i min 

kommande lärarroll, grundat på dessa resultat.  

 

Vidare frågor 

En intressant aspekt att undersöka är varför eleverna byter metod till de benämnda uppgifterna. 

Genom denna studie har jag nu konstaterat att de gör det, men inte riktigt funnit en bra slutsats 

till varför de gör det. Vidare fick jag under min studie upp ögonen för hur mycket det hjälper 

eleverna att muntligt få redovisa sina svar, istället för att bara tänka tyst. Vikten av muntlig 

matematik är något som poängterats under min lärarutbildning, men det vore intressant att göra 

en jämförande studie som undersöker just detta fenomen. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – informationsbrev till föräldrarna 

 

Information till föräldrarna i klass 6A på XXXskolan från Janna Malmgren, lärarstudent från 

Stockholms Universitet 

 

 

 

 

Hej! 

 

Jag har som de flesta av er känner till varit i klassen på praktik under nästan två år, och ska nu 

påbörja mitt självständiga arbete i matematik. Mitt arbete kommer att handla om 

huvudräkningsstrategier och jag skulle vilja intervjua några av barnen i klassen. För att få så 

korrekt återgivning som möjligt av intervjuerna kommer jag att använda mig av bandspelare. 

Både skolans namn och eleverna kommer att bli avkodade. Materialet kommer enbart att 

användas till mitt arbete och det är bara jag som kommer att ha tillgång till ljudfilerna.  

Om ni inte vill att ert barn deltar eller om ni har frågor så får ni mer än gärna höra av er till mig 

på min mailadress, xxxxx@msn.com eller ringa på 070-xxx xx xx. 

 

Tack på förhand och vänliga hälsningar, Janna Malmgren 
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Bilaga 2 – Tabell 1. Redogörelse för elevernas 

strategier per uppgift 

 

 

 

 Uppgift 1 Uppgift 2 Uppgift 3 Uppgift 

4 

Uppgift 5 Uppgift 

6 

Uppgift 

7 

Uppgift 

8 

Elev 1 1010 N10C (F) N10 N10C X 1010 10S A10 

Elev 2 D N10 N10 A10 L N10 N10 A10 

Elev 3 1010 (F) 1010 1010 N10C 

(F) 

1010 1010 + 

ÖM 

FD A10 

Elev 4 1010 1010 1010 A10 1010 1010 + 

ÖM 

10S A10 

Elev 5 1010 ÖM (F) 1010 N10C 1010 + L 1010 (F) A10 A10 

Elev 6 1010 1010 (F) 1010 10S + 

U (F) 

N10 N10 10S (F) 10S + 

10N 

Elev 7 1010 A10 1010 U 1010 + L 1010 A10 A10 

Elev 8 1010 1010 1010 A10 1010 1010 ÖM (F) A10 

Elev 9 A A (f) A A A A (f) A A 

Elev 10 1010 ÖM (F) N10 1010 + 

ÖM (F) 

1010 + L 1010 + 

ÖM 

A10 1010 + 

ÖM (F) 

Elev 11 N10 A (F) A + 1010 A10 L A A10 A10 

Elev 12 1010 10S N10 U 1010 1010 + 

ÖM (F) 

A10 A10 

Bild 1. Elevernas val av strategier redovisat per uppgift. (F) innebär att eleven svarat fel. 

Förkortningarna FD och ÖM står för fast differens och Öka/Minska. A står för algoritm och U för 

uppräkning. L innebär att eleven använt sig utav den associativa lagen för addition, antingen 

enbart eller på entalen i slutet av additionen. 
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Bilaga 3 – Tabell 2. Jämförelse mellan uppgift 

2 och uppgift 7, och uppgift 4 och uppgift 8 

 

Bild 2. Elevernas val av strategier, en jämförelse mellan de nakna och de benämnda uppgifterna 

 

 Uppgift 

2 

Uppgift 

7 

Konsek

vent 

Ja/Nej 

Uppgift 

4 

Uppgift 

8 

Konse

kvent 

Ja/Nej 

Elev 1 N10C 10S Nej N10C A10 Nej 

Elev 2 N10 N10 Ja A10 A10 Ja 

Elev 3 1010 FD Nej N10C A10 Nej 

Elev 4 1010 10S Nej A10 A10 Ja 

Elev 5 ÖM A10 Nej N10C A10 Nej 

Elev 6 1010 10S Nej 10S + U 10S + 

N10 

Nej 

Elev 7 A10 A10 Ja U A10 Nej 

Elev 8 1010 ÖM Nej A10 A10 Ja 

Elev 9 A A Ja A A Ja 

Elev 10 ÖM ÖM Ja 1010 + 

ÖM 

1010 + 

ÖM 

Ja 

Elev 11 A A10 Nej A10 A10 Nej 

Elev 12 10S A10 Nej U A10 Ja 
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