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Sammanfattning  

I Lgr 11 betonas att elever ska lära sig olika beräkningsstrategier i huvudräkning och skriftliga 

metoder för att kunna lösa uppgifter med olika tillvägagångssätt. Denna studie undersöker  

vilka olika beräkningsstrategier elever i mellanstadiet använder sig utav och vilka  

missuppfattningar de har. Vidare undersöks huruvida uppgiftens matematiska utformning  

påverkar elevernas val av beräkningsstrategi. För att ta reda på detta har vi gjort en kvalitativ  

forskningsstudie där vi har utgått från befintlig data. Resultatet i vår undersökning visar att  

eleverna använder sig av olika beräkningsstrategier och att de flesta missuppfattningar beror  

på bristfälliga förkunskaper. Resultatet visar även att uppgiftens utformning påverkar elevernas  

val av beräkningsstrategi. 
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Bakgrund 

Inledning  

Valet att fokusera på matematik i vårt examensarbete grundar sig i att vi har ett brinnande 

intresse för ämnet. Vi valde aritmetik eftersom den har en viktig roll i den tidiga 

matematikundervisningen (Skolverket 2011) och vi ville att denna uppsats skulle vara givande 

för oss i vår framtida yrkesroll.  

Skolverket (2012b) menar att den tidiga undervisningen i matematik är grundläggande för 

elevers fortsatta matematikutveckling. Vanliga missuppfattningar inom matematik hos elever 

i årskurs fyra är bristande förståelse för beräkningsstrategier och brist på kunskap inom 

taluppfattning. Bentley (2011) framhåller att beräkningsstrategier är avgörande för att elever 

ska kunna lagra korrekta aritmetiska kombinationer i långtidsminnet.  I läroplanen, Lgr11, 

betonas att elever ska lära sig olika beräkningsstrategier i huvudräkning och skriftliga metoder 

för att kunna lösa uppgifter med olika tillvägagångssätt (Skolverket, 2011). TIMSS
1
 

(Skolverket, 2012a) är en internationell studie där elever i årskurs 4 och årskurs 8 prövas i 

sina kunskaper inom matematik och naturvetenskap. Den senaste undersökning av elevers 

matematikkunskaper från 2011 visar att svenska elever i årskurs fyra ligger märkbart under 

genomsnittet bland övriga länder i undersökningen. Undersökningen har även gjorts med 

elever i årskurs åtta, där vi kan följa utvecklingen sedan 1995. Vid undersökningen 1995 låg 

de svenska eleverna nära den nivån som i undersökningen klassades som hög nivå, medan 

eleverna 2011 hade närmat sig elementär nivå. Med det menas att eleverna besitter vissa 

grundläggande matematikkunskaper och detta visar att nivån för elevernas matematikkunskap 

har sjunkit under åren. De svenska eleverna i årskurs åtta ligger också märkbart under 

genomsnittet bland länderna i undersökningen (Skolverket, 2012a). Den negativa trend 

testerna visar ser vi som en viktig anledning till att skriva detta arbete. Vi som blivande lärare 

vill hjälpa eleverna utvecklas i matematik och för att göra det på bästa sätt behöver vi en 

större förståelse för elevers beräkningsstrategier och eventuella missuppfattningar. 

Under vår utbildning har matematik varit det ämne som tilltalat oss mest, vilket gjorde det lätt 

att välja ämne till examensarbetet. Vår inriktning mot aritmetik har styrts av både intresse och 

relevans för vår kommande profession. Vi har också uppmärksammat att undervisningen 
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under vår egen skoltid har sett väldigt olika ut och vi har skilda erfarenheter beträffande val 

av beräkningsstrategi. Malin har främst erfarenhet av huvudräkningsstrategier medan Ia är 

mest bekant med standarduppställning. Med dessa skilda erfarenheter av undervisning tyckte 

vi det kunde vara intressant att undersöka elevers olika beräkningsstrategier. Vi valde att 

fokusera på räknesätten addition och subtraktion. Dessutom begränsade vi undersökningen 

ytterligare genom att inrikta arbetet mot de olika beräkningsstrategier elever använder och 

inte på antal elever som använder de olika beräkningsstrategierna.   
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Syfte 

Syftet med denna studie är tvådelat. Huvudsyftet är att beskriva och analysera elevers 

beräkningsstrategier vid addition och subtraktion samt deras eventuella missuppfattningar. 

Dessutom studeras hur uppgifternas utformning påverkar elevernas beräkningsstrategier. 

 

Frågeställning 

 Dessa frågor har utformats med syftet som grund: 

 Vilka beräkningsstrategier använder sig elever av vid addition respektive subtraktion? 

 Vilka missuppfattningar visar elever vid additions- respektive subtraktionsberäkning?  

 Hur påverkar uppgiftens matematiska utformning elevers beräkningsstrategier vid 

addition respektive subtraktion? 
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Teoretiska utgångspunkter 

Kapitlet inleds med en presentation hur beräkningsstrategier behandlas i rådande 

styrdokument och därefter beskrivs centrala begrepp som används i den här studien. Detta 

följs av en redogörelse för olika varianter av beräkningsstrategier vid addition och 

subtraktion. Här presenteras även kända missuppfattningar gällande addition och subtraktion. 

Avslutningsvis förs en diskussion om varför både algoritmer och huvudräkningsstrategier 

används i matematikundervisningen.  

 

Styrdokument 

I syftet för matematikundervisningen i Lgr 11 framkommer att en förmåga som elever ska 

utveckla är att lösa och göra beräkningar genom att använda och välja lämpliga matematiska 

metoder. Till det centrala innehållet för årskurs 4-6 hör att elever med hjälp av centrala 

metoder i huvudräkning och skriftliga metoder ska kunna lösa beräkningar med naturliga tal, i 

olika situationer (Skolverket, 2011). I kunskapskraven för årskurs 4-6 står det att en elev på 

ett fungerande sätt ska välja och använda matematiska strategier och metoder utifrån 

problemet samt kunna använda flera olika beräkningsstrategier och tillvägagångssätt för att 

lösa problem (Skolverket, 2011).  

 

Centrala begrepp 

I följande avsnitt presenteras och förklaras begrepp vilka är centrala för detta arbete. De 

centrala begrepp som är relevanta här är: addition, subtraktion, missuppfattningar, räknelagar, 

tidigare känd kunskap, positionssystemet och taluppfattning. Begreppen beskrivs och 

exemplifieras nedan. 

 

Addition 

Addition innebär att addera två eller flera tal som tillsammans bildar en summa. Ett sådant 

uttryck kan betecknas a+b=c. Bokstäverna a och b representerar här term/termer och c 

summa. En addition kan alltså skrivas 8+4=12 (Kiselman & Mouwitz, 2008). Den 

associativa- och kommutativa lagen gäller vid addition (Löwing, 2008) vilket kommer 

presenteras under räknelagar. 

Addition beskrivs ofta som att lägga ihop något eller göra en ökning, där ökning är en 
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dynamisk addition och att lägga ihop är en statisk addition. En dynamisk addition sker då det 

finns en kvantitet som görs större genom att lägga till en annan kvantitet. Exempel på en 

dynamisk addition är om du har tre kulor och får en till, hur många kulor har du då? När två 

kvantiteter läggs till varandra är det en statisk addition. Ett exempel kan vara att du har tre 

stolar och ett bord, hur många möbler har du? (Malmer, 2002; Larsson, 2011). Båda 

additionerna ovan skrivs 3+1. 

 

Subtraktion 

Subtraktion innebär att beräkna en differens mellan två eller flera tal. Ett sådant uttryck kan 

betecknas a-b=c. Även här representerar bokstäverna a och b term/termer och c differens. I en 

subtraktion kallas den första termen (a), det vill säga det tal som ska minskas minuend och 

den term/termer (b) som ska tas bort kallas för subtrahend. Exempel på en subtraktion är 12-

4=8 (Kiselman & Mouwitz, 2008). 

 

Även vid subtraktion är den statiska och dynamiska räkneformen vanligast. (Larsson, 2011; 

Malmer, 2002) I den dynamiska subtraktionen tas något bort, det görs alltså en minskning. Ett 

exempel på en dynamisk subtraktion kan vara ”Du har fem köttbullar och äter upp två, hur 

många har du kvar?”. I den statiska subtraktionen jämförs två tal, exempelvis ”Du har fem 

pennor och din vän har två pennor. Hur många fler pennor har du jämfört med din vän?” 

(Malmer, 2002). Båda dessa subtraktioner skrivs 5-2. 

 

Missuppfattningar 

I detta arbete kommer vi använda oss utav begreppet missuppfattningar som McIntosh (2011) 

använder för att benämna elevers felberäkningar i boken Förstå och använda tal – en 

handbok. Han menar att elevers missuppfattningar ofta beror på bristande förkunskaper.  

 

Räknelagar  

Inom matematik finns räknelagar som hjälper till vid räkneoperationer. Dessa lagar bildar en 

del av matematikens grammatik. När elever är medvetna om dessa blir det lättare att förstå 

andra matematikområden. För addition gäller den associativa lagen och kommutativa lagen. 

Genom dessa lagar kan beräkningarna förenklas (Löwing, 2008, Malmer, 2002, Kilborn & 

Löwing, 2003, Bentley, 2011). Associativa lagen innebär att (a+b)+c = a+(b+c). Exempelvis 
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kan en beräkning bli lättare då talen placeras i en annan ordning (22+39)+8 = (22+8)+39 

=30+39. Beräkningen kan även bli lättare genom att dela upp termerna 78+27 = (75+3)+27 = 

75+(3+27) = 75+30. Kommutativa lagen innebär a+b = b+a vilket innebär att termernas 

ordning kan varieras för att förenkla beräkningen. Exempelvis kan du byta plats på 3+11 så att 

du får 11+3 för att det ska bli lättare att göra beräkningen (Löwing, 2008, Malmer, 2002, 

Kilborn & Löwing, 2003, Bentley, 2011). 

 

Tidigare känd kunskap 

Det som finns lagrat i långtidsminnet brukar benämnas tidigare känd kunskap. Detta kan visa 

sig när en elev svarar ”det vet jag bara” på frågan om hur de visste svaret på en uppgift. När 

elever kommer upp i en högre ålder och tränat upp sitt långtidsminne är det lättare för dem att 

göra beräkningar tack vare att uträkningen sitter i långtidsminnet och eleverna behöver oftast 

inte tänka på vad 1+3, 60+40 är (Unenge, Sandahl, Wyndhamn, 1994). Även Löwing (2008) 

tar upp begreppet tidigare känd kunskap som att det är något som elever bara vet. Det kan 

vara att en elev har hittat en metafor för att lösa uppgiften. Exempelvis kan en elev veta vad 

2+5 är för att de finns två tjejer och fem pojkar i hennes hockeylag och hon vet att hela laget 

består av sju barn.  

 

Löwing (2008) skriver att arbetsminnet bara kan jobba med ett fåtal uppgifter samtidigt. 

Genom att strukturera upp uppgifterna i egenskaper och mönster som de redan känner till kan 

elever koppla det som lärs till något bekant, vilket underlättar ytterligare inlärning.  

Några av dessa strategier är:  

 Dubblor - att talet som ska adderas anpassas genom att hitta två lika stora tal inom 

termerna för att sedan addera eller subtrahera talet som det ersattes med. Exempelvis 

27+25; 25+25 = 50; 50+2 = 52 eller 6-3=3 då en elev vet att 3+3=6 (Löwing, 2008). 

 

 Tiokamrater- två termer vars summa blir tio. Genom att leta efter tiokamrater kan 

uträkningen underlättas. Exempelvis om en elev ska räkna 8+6; 8+2=10; 10+4=14 

(Löwing, 2008). 

 

 Runda tal – att talet avrundas till ett närliggande tal som är lättare att räkna med. 

Vanliga tal att avrunda till är 5, 10, 20, 50. Exempelvis 21+30=20+30=50; 50+1=51, 

Exempelvis 21-15=20-15=5; 5+1=6 (Löwing, 2008). 
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 Omvandling från tiotal till ental – tiotalstermerna beräknas som ental vid uträkningen 

genom att nollorna tillfälligt tas bort för att sedan läggas tillbaka efter uträkningen. 

Exempelvis 60+70 ändras till 6+7=13 och därefter läggs nollan tillbaka så summan 

blir 130 (Löwing, 2008).   

 

 Förenkling med uppdelning – en term delas upp för att få fram tal som underlättar 

beräkningen. Exempelvis 8+6=8+(2+4)=(8+2)+4=10+4=14 (Löwing, 2008). 

 

Positionssystemet 

Vårt talsystem är ett positionssystem med basen 10 (Löwing, 2008). Positionssystemet gör det 

möjligt att skriva tal med bara tio symboler, det vill säga siffrorna 0-9. McIntosh (2011) 

skriver att användningen av positionssystemet kräver att man förstår att det har betydelse för 

varje siffras värde i ett tal och att tomma platser i ett tal markeras med siffran noll. Beroende 

på siffrans position ändras siffrans värde. Han skriver också att för att kunna sätta in ett tal på 

tallinjen eller bryta isär ett tal behövs förståelsen av siffrans värde (McIntosh, 2011). Löwing 

(2008) beskriver att när talet 352 skrivs ska man veta att siffran 3 betyder 300; 3*10
2 

och att 5 

betyder 50; 5*10 och 2 betyder 2. Malmer (2002) betonar vikten av en säkerhet kring 

positionssystemets uppbyggnad och ser det som en nödvändig förutsättning för att utveckla 

talbegreppet. 

  

Taluppfattning 

För att kunna operera med tal krävs kunskap om talens egenskaper och förmåga att hantera tal 

kallas taluppfattning. För en god taluppfattning krävs kunskap i talens ordning, 

positionssystemet, kunna avrunda tal, tillämpa räknelagar samt ha en förståelse för hur tal kan 

delas upp (Löwing, 2008). Hedrén (2001) menar att för att kunna göra rimlighetsbedömningar 

krävs en god taluppfattning. Malmer (2002) poängterar att det är viktigt att ha en god 

taluppfattning för att kunna behärska huvudräkning.  

 

Beräkningsstrategier 

De uppgifter som elever möter med syfte att de ska visa att de behärskar ett bestämt 

matematiskt innehåll kan ibland lösas på flera olika sätt. Oavsett vilken beräkningsstrategi 
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eleverna väljer bygger den oftast på  speciella förkunskaper eller en särskild förförståelse. När 

en uppgift blir fel beror det oftast på  att eleven saknat någon förkunskap förförståelse 

(Skolverket, 2013). De beräkningsstrategier som är vanligt förekommande i 

forskningslitteraturen kommer beskrivas i avsnittet.  

Algoritm  

Bentley (2011) skriver att alla skriftliga metoder och beräkningar är algoritmer och att det 

finns många olika beräkningsstrategier. Clarke (2006) har en avvikande uppfattning och 

menar att en algoritm är en skriftlig uträkning som görs steg för steg för att få fram en lösning. 

Löwing (2008) beskriver också algoritmen som en stegvis användning av en metod på en 

förhand bestämd rutin vilken alltid leder till en lösning. Hon skriver att en algoritm handlar 

om hur ett tal ska handskas och med hjälp av det mänskliga intellektet ge dessa tal en struktur 

som bygger på de grundläggande räknelagarna. Löwing (2008) menar också att en uträkning 

som ställs upp kallas för standarduppställning eller traditionell algoritm och denna 

beräkningsstrategi är vanligast i skolan. Löwing (2008) skriver att vid beräkning med algoritm 

är orsaken till de flesta missuppfattningar är bristande förkunskaper om metoden. 

Huvudräkning 

Löwing (2008) och Hedrén (2001) skriver att huvudräkning är beräkningar som inte noteras 

och sker i huvudet. Löwing (2008) nämner också att god kunskap om de kommutativa och 

associativa lagarna gör det lättare att hantera huvudräkning. Både Löwing (2008) och Malmer 

(2002) menar att snabba överslagsräkningar är viktiga att behärska för att snabbt utesluta 

orimliga resultat. Malmer (2002) betonar också att goda kunskaper för att klara av 

huvudräkning är nödvändiga, också goda kunskaper i taluppfattning och tabellkunskap. 

Malmer (2002) instämmer med Löwing (2008) i att kunna tillämpa räknelagar är ett måste för 

att kunna lyckas bra med huvudräkning. Löwing & Kilborn (2003) skriver att det är viktigt att 

elever får beskriva hur de tänkt med sina egna ord vid lösning av en uppgift. Därefter bör de 

uppmärksammas kopplingen mellan deras tänkande och räknelagar för att hjälpa dem att se 

matematiken i deras lärande. 

Beräkningsstrategier vid addition  

Här presenteras de beräkningsstrategier som är vanligt förekommande i forskningslitteraturen 

vid addition. Elever har vid dessa beräkningsstrategier löst uppgifterna olika med hjälp av 

deras tidigare kända kunskap, vilket redovisas i resultatet.  

 



 

 9 

 Standarduppställning – är en lodrätt uppställning där talen ställs under varandra med 

entalen i en kolumn, tiotalen i en kolumn och så vidare (Se bilaga 1). Denna 

uppställning ser likadan ut oavsett uppgiftens utformning. Varje talsort räknas som om 

det vore ental. Strategin brukar vanligtvis kallas för uppställning i skolan (Clarke, 

2006). 

Minnessiffra – när algoritmräkning resulterar i ett eller flera tiotal som markeras 

in ovanför kommande kolumn för att sedan adderas i nästa steg (Löwing 2008) 

Löwing (2008) nämner att en nackdel med denna beräkningsstrategi är att elever inte 

får flyt i sitt räknande och det leder till att helheten blir för komplicerad i tänkandet. 

Hon nämner också att elever kan få svårt för positionssystemet om det jobbas för 

mycket med denna beräkningsstrategi. En fördel med denna beräkningsstrategi är att 

den kan underlätta för arbetsminnet så att det inte blir överbelastat (Löwing, 2008).  

 

 Talsorter för sig - då räknas de olika talsorterna för sig, det vill säga entalen för sig, 

tiotalen för sig och så vidare. Exempelvis 45+27 = (40+20)+(5+7) = 60+12=72 

(Beishuizen & Anghileri, 1998). Malmer (2002) skriver att en fördel med att dela upp 

termerna är att de hjälper elever att se siffrans värde enligt positionssystemet. Hudson 

och Miller (2006) menar att en nackdel är att denna beräkningsstrategi inte är lika 

effektiv som standarduppställning och innehåller många mellanled innan man kommer 

fram till svaret. 

 

 Stegvismetod – beräkningen utförs genom olika steg. Exempelvis 45+27; 45+20 = 65; 

65+7 = 72 (Beishuizen & Anghileri, 1998). Engvall (2007) menar att en fördel med 

denna beräkningsstrategi är att samma tillvägagångsätt används i additionen och 

subtraktionen och den betraktas då som en säker beräkningsstrategi. Hon förklarar 

även att det krävs en behärskning av räknelagarna för att kunna använda denna 

beräkningsstrategi.  

 

 Kompensationsberäkning – innebär att den första termen avrundas till närmaste tiotal, 

sedan adderas talet med resterande termer och sist så kompenseras talet som det 

avrundades med. Exempelvis 28+15= (28+2=30; 30+15=45; 45-2) =43 (Bentley, 

2011). En nackdel med att blanda två räknesätt är att det lätt kan orsaka förvirring 

(Engvall, 2007). En fördel med denna beräkningsstrategi är att uträkningen blir lättare 

att utföra (Bentley, 2011). 
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 Transformationsberäkning – innebär att det som adderas på ena termen måste 

subtraheras på andra termen eller att det som subtraheras på ena måste adderas på 

andra. Exempelvis 28+15= (28+2+15-2=30+13) =43, 43+15=(43-3+15+3=40+18)=58 

(Bentley, 2011). Bentley (2011) skriver att en fördel med denna beräkningsstrategi är 

att uppgiften förenklas och blir mer lätträknad. Engvall (2007) menar att det kan 

uppstå svårigheter när man blandar två räknesätt. Bentley (2011) stödjer också denna 

uppfattning och förklarar att denna beräkningsstrategi fungerar på olika sätt vid 

addition och subtraktion vilket kan leda till att metoderna blandas ihop och elever får 

ut fel svar. 

 

 Huvudräkning – innebär att lösa en uppgift i huvudet utan några skriftliga  

noteringar (Malmer 2002). Beräkningsstrategin anpassas efter vad som anses 

lämpligast för uppgiften (Löwing & Kilborn, 2003). Löwing (2008) skriver att en 

nackdel är att det kan bli en stor påfrestning på arbetsminnet vilket leder till att elever 

gör misstag. Hon skriver vidare om vikten av att automatisera förkunskaper så de finns 

i långtidsminnet och inte i arbetsminnet. Löwing (2008) skriver att det kan vara svårt 

att hantera tiotalsövergångarna då det lätt kan bli överbelastat i arbetsminnet. 

Beräkningsstrategier vid subtraktion  

Här presenteras de beräkningsstrategier som är vanligt förekommande i forskningslitteraturen 

vid subtraktion. Elever har inom dessa beräkningsstrategier löst uppgifterna olika med hjälp 

av deras tidigare kända kunskap, vilket redovisas i resultatet.  

 

 Standarduppställning – är en lodrätt uppställning där talen ställs under varandra med 

entalen i en kolumn, tiotalen i en kolumn och så vidare (Se bilaga 1). Denna 

uppställning ser likadan ut oavsett uppgiftens utformning. Varje talsort räknas som att 

det är ental. Strategin brukar vanligtvis kallas för uppställning i skolan (Clarke, 2006). 

Lånemetoden grundar sig på att ett tiotal byts till tio ental. Metoden används om 

entalsminuenden är mindre än entalssubtrahenden för att göra minuenden större 

(Löwing, 2008) (Se bilaga 1).  

I utfyllnadsmetoden används om entalsminuenden är mindre än 

entalssubtrahenden. Eleven byter då ut ett tiotal och subtraherar subtrahenden 
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med tio och adderar sedan differensen med entals minuend (Löwing, 2008) (Se 

bilaga 1).   

Löwing (2008) nämner att en nackdel med denna beräkningsstrategi, är att elever inte 

får flyt i sitt räknande. Detta leder till att helheten blir för komplicerad i tänkandet. 

Hon menar också att elever kan få svårt för positionssystemet om det arbetar för 

mycket med denna beräkningsstrategi. Precis som vid addition kan däremot denna 

beräkningsstrategi underlätta för arbetsminnet så att det inte blir överbelastat (Löwing, 

2008). McIntosh (2011) skriver att de vanligaste missuppfattningar elever gör är att de 

tror att de alltid ska subtrahera de minsta från det största och de märker inte om det 

blir orimliga svar.  

 

 Talsorter för sig – här räknas de olika talsorterna för sig, det vill säga entalen för sig, 

tiotalen för sig och så vidare. Exempelvis 45-23 = (40-20)+(5-3) = 20+2=22 

(Beishuizen & Anghileri, 1998). Ett annat sätt är att först räkna tiotalen för sig och 

sedan räkna ut det som blir kvar, 45-27=(40-20)+5-7=(20+5)-7=25-7=18 (Foxman & 

Beishuizen, 2002). Malmer (2002) skriver att en fördel med att dela upp talen är att det 

hjälper eleven att se siffrans värde enligt positionssystemet. En nackdel är att denna 

strategi inte är lika effektiv som standarduppställning och innehåller många mellanled 

innan man kommer fram till svaret (Hudson & Miller, 2006). 

 

 Stegvismetod – räknas talet ut genom olika steg. Exempelvis 45-23=45-20-3=(45-20)-

3=25-3=22. (Beishuizen & Anghileri, 1998). Engvall (2007) menar att en fördel med 

denna beräkningsstrategi är att man använder samma tillvägagångsätt i additionen och 

subtraktionen och den betraktas då som en säker beräkningsstrategi. Hon förklarar 

även att en det krävs en behärskning av räknelagarna för att kunna använda denna 

beräkningsstrategi. 

 

 Transformationsberäkning – innebär att samma tal adderas eller subtraheras från båda 

termerna. Exempelvis 54-17= (54-4-(17-4)=50-10-(13-10)= 40-3) =37 eller 47-18= 

(47+2-18+2; 49-20)=29 (Bentley, 2011). Bentley (2011) skriver att en fördel med 

denna beräkningsstrategi är att uppgiften förenklas och blir mer lätträknad. Engvall 

(2007) menar att det kan uppstå svårigheter om man väljer att blanda två räknesätt. 

Bentley (2011) förklarar att denna beräkningsstrategi fungerar på olika sätt vid 
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addition och subtraktion, vilket han också menar kan leda till att metoderna blandas 

ihop och eleverna får ut fel svar.  

 

 Lägga till metoden– beräkningen utgår från subtrahenden och kompletteras så det blir 

samma tal som minuenden. Vid exempelvis 25-20 startar beräkningen vid 20 för att se 

hur mycket som behöver läggas till för att få 25. Denna beräkningsstrategi lämpar sig 

bäst när termerna är tal som ligger nära varandra på tallinjen (Kilborn, 1991, Löwing 

2008). 

 

 Huvudräkning – innebär att en uppgift löses i huvudet utan några skriftliga noteringar 

(Malmer 2002). Beräkningsstrategin anpassas efter vad som anses mest lämpligt för 

uppgiften (Löwing & Kilborn, 2003). Löwing (2008) skriver att en nackdel är att det 

kan bli en stor påfrestning på arbetsminnet vilket kan leda till att elever gör misstag. 

Hon skriver vidare om vikten av att automatisera förkunskaper så de ligger i 

långtidsminnet och inte i arbetsminnet. Löwing (2008) menar att det kan vara svårt att 

hantera tiotalsövergångarna då det lätt kan bli överbelastat i arbetsminnet. 

 

Varför både algoritm och huvudräkning i matematikundervisning? 

Unenge, m.fl. (1994) förklarar att vid huvudräkning används vårt arbetsminne då vi löser 

uppgifter. Det som redan är automatiserat, den tidigare kända kunskapen, finns lagrat i vårt 

långtidsminne, medan det som behöver räknas ut lagras då i korttidsminnet. I vårt 

korttidsminne kan det finnas knappt tio saker lagrade samtidigt, i detta fall olika tal. En 

uppgift som kräver många deluppgifter kan därför bli besvärliga vid huvudräkning. Malmer 

(2002) menar då att det är lämpligt att elever skriftligt redovisar sina mellanled i 

huvudräkningen för att inte överbelasta arbetsminnet. Clarke (2006) framhåller också att det 

är bra med algoritmer just av anledning att det inte överbelastar arbetsminnet. Malmer (2002) 

menar också att det är bra att skriva ner tankegången för att lättare kunna kontrollera 

resultatet, vilket också Clarke (2006) anser vara en av fördelarna med algoritmräkning, då 

algoritmer går snabbt och är självgående. Clarke (2006) lyfter också fram att algoritmer sällan 

stämmer överens med hur vi tänker eftersom algoritmen innebär att talen, oavsett talsort, 

behandlas som ental vid uträkningen. Det självständiga tänkandet försvinner då elevens följer 

en förutbestämd strategi istället för att själva hitta en lösning. Även McIntosh (2006) 

poängterar att det kan vara en fara med algoritmer då han menar att elevers taluppfattning inte 
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utvecklas vid den traditionella algoritmen. Hedrén (2001) skriver att ofta hamnar vi i 

situationer där papper och penna inte finns tillgängligt och vi då måste kunna förlita oss på 

huvudräkning. Han nämner också att läraren måste tänka på att alla elever föredrar om olika 

beräkningsstrategier och menar att man aldrig ska tvinga på någon elev en viss metod. 

Löwing & Kilborn (2003) menar att vid huvudräkning och algoritmräkning kommer vi i 

kontakt med den associativa och kommutativa lagen på olika sätt. I algoritmräkning finns det 

ett förutbestämt sätt hur lagarna ska användas. I den traditionella algoritmräkningen delar vi 

upp talsorterna för sig och räknar först ut entalen, sedan tiotalen och så vidare. I denna 

beräkningsstrategi placeras alltid det största talet överst. Inom huvudräkning kan lagarna 

användas olika beroende på uppgiften. Den associativa lagen kan framträda genom att det 

exempelvis bryts isär två från den första termen och läggs på den andra termen för att sedan 

räkna ut uppgiften enklare. Inom huvudräkning väljs den beräkningsstrategi som passar bäst 

för uppgiften för att underlätta för arbetsminnet.  

Clarke (2006) skriver att standarduppställningar inte bör användas de fem första skolåren. 

Han menar att standarduppställningen inte stämmer överens med hur vi tänker och att elevers 

självständiga tänkande försvinner. Malmer (1991) skriver att många lärare saknar erfarenhet 

av huvudräkning och att det kan därför kan vara svårt att stimulera elever, eftersom idéer och 

metoder saknas för att lösa olika uppgifter.  
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Metod 

Nedan presenteras vår datainsamlingsmetod, vårt urval, hur utformningen av testerna gått till, 

hur testerna har genomförts, testernas validitet och reliabilitet, analys av resultat samt etiska 

principer. 

 

Kvalitativ forskning  

En kvalitativ forskningsmetod avser att söka svar på en frågeställning. En kvantitativ 

forskningsmetod däremot, innebär att forskaren har en hypotes som sedan prövas (Bryman, 

2002). Eftersom vårt syfte är att analysera elevers beräkningsstrategier och deras eventuella 

missuppfattningar har vi valt att göra en kvalitativ forskningsstudie för att försöka svara på 

våra frågor utifrån det insamlade materialet. Denna metod ger oss en möjlighet att göra en 

djupare studie i ett omfattande ämne. Bryman (2002) skriver att kvalitativ forskning synliggör 

förhållandet mellan teori och praktik. Han beskriver sex huvudsakliga steg inom en kvalitativ 

undersökning. Dessa steg är frågeställningar, val av plats och deltagare, insamling av data, 

tolkning av data, begreppsligt och teoretiskt arbete, resultat och slutsatser. Dessa sex steg har 

behandlats i processen, dock har val av plats och deltagare samt insamling av data gjorts av 

andra personer. I vårt arbete har vi använt oss av redan befintlig insamlade data vilka sedan 

har analyserats. Bryman (2002) menar att denna metod kan vara en fördel då insamling av 

data tar tid vilken istället kan läggas på analysen. Han menar dock att en nackdel med 

metoden är att man inte blir lika insatta i materialet som de som gjort insamlingen då det kan 

ta tid att sätta sig in och förstå materialet.  

 

Urval  

Då arbetet är baserat på redan befintlig insamlad data har val av platser och 

undersökningspersoner gjorts av andra personer. Den befintliga data är insamlad från 19 

skolor i Sverige totalt 114 elever i mellanstadiet. Vi har valt att analysera testuppgifter från 24 

av dessa elever från fyra skolor, som valdes slumpmässigt. Av de 24 eleverna var 12 pojkar 

och 12 flickor i åldrarna 10-12 år. Eleverna har fått räkna tio uppgifter var, fem inom -

addition och fem inom subtraktion, vilket tillsammans innebär totalt 240 uppgifter. 
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Utformning 

Uppgifterna som har använts i testerna är hämtade från diagnosmaterialet i matematik, 

Diamant. Det är diagnos AS1
2 

och AS2
3
 som testerna är utformade ifrån. Dessa diagnoser 

förutsätter att eleverna har en förståelse för grundläggande aritmetik (Skolverket, 2013). 

Testerna omfattar fem uppgifter inom addition respektive fem inom subtraktion, där elever får 

möjlighet att visa att de kan addera och subtrahera två- eller tresiffriga tal inom talområdet 0–

999 (Se bilaga 1 och bilaga 2). Alla uppgifter innehåller någon eller några övergångar, 

exempelvis tiotalsövergångar, där det framgår om elever har förmåga att använda fungerande 

matematiska beräkningsstrategier (Skolverket, 2013). I uppgifterna får elever möjlighet att 

välja och använda olika metoder för att göra beräkningar och lösa uppgifter vilket Lgr11 

beskriver som en förmåga elever ska utveckla. Nedan beskrivs uppgifterna som har tagits från 

diamantdiagnosen och använts i undersökningen samt vilket matematiskt innehåll uppgifterna 

avser (Skolverket, 2013). 

 

   Tabell 1 Översikt över uppgifter som används 

Uppgift Matematiskt innehåll 

a1) 67+86  

a2) 82-47 

I uppgifterna 67+86 och 82-47 får elever 

visa om de kan addera och subtrahera 

tvåsiffriga tal. Uppgifterna innehåller 

hundratals- och tiotalsövergång.  

b1) 264+83   

b2) 146-69 

 

I uppgifterna 264+83 och 146-69 får 

elever visa om de kan addera och 

subtrahera ett tresiffrigt tal med ett 

tvåsiffrigt tal. Uppgifterna innehåller 

hundratals- och tiotalsövergång.  

c1) 429+156   

c2) 632-427 

I uppgifterna 429+156 och 632-427 får 

elever visa om de kan addera och 

subtrahera tresiffriga tal med en 

minnessiffra. Uppgifterna innehåller 

                                                 
2
 Aritmetik skriftlig räkning 1 

3
 Aritmetik skriftlig räkning 2 
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hundratals- och tiotalsövergång.  

d1) 347+288   

d2) 541-275  

 

 

I uppgiften 347+288 och 541-275 får 

elever visa om de kan addera och 

subtrahera tresiffriga tal med två  

minnessiffror. Uppgifterna innehåller 

hundratals- och tiotalsövergång. 

e1) 739+468   

e2) 703-256 

 I uppgiften 739+468 får elever visa om 

de kan addera tresiffriga tal med två 

minnessiffror. Uppgiften innehåller 

tusentals-, hundratal- och 

tiotalsövergångar. I uppgiften 703-256 

får elever visa om de kan subtrahera 

tresiffriga tal när det inte går att låna 

från den närmsta talsorten. Uppgiften 

innehåller hundratals- och 

tiotalsövergångar 

 

Genomförande 

Enligt instruktionerna till personerna som genomfört testerna vilket ofta varit en lärare ska 

eleverna sitta enskilt med läraren när de löser uppgifterna. Eleverna läste uppgifterna själva 

och fick välja den beräkningsstrategi de ville använda för att lösa uppgiften. Eleverna 

uppmuntrades att tydligt anteckna sitt tillvägagångssätt. Om eleverna hade svårt att uttrycka 

detta skriftligt uppmuntrades eleverna att muntligt kommunicera detta. Läraren antecknade då 

hur eleven tänkt när den förklarat sitt tillvägagångssätt (C. Sveider, personlig kommunikation, 

2014-01-13).  

 

Validitet och reliabilitet för matematikuppgifterna 

Det finns vissa krav på ett test för att det ska vara funktionellt. God validitet och reliabilitet är 

förutsättningar för att ett test ska fungera. Validitet mäter i vilken utsträckning bedömningen 

av ett tests slutsatser från en undersökning hänger ihop eller inte. Reliabilitet mäter 

förekomsten av tolkningsfel, hur pålitligt det som visas är samt att resultatet skulle bli 

detsamma om undersökning görs på nytt (Bryman, 2002). 
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För att få god validitet och reliabilitet finns det tre viktiga faktorer att ta hänsyn till menar 

Skolverket (2013). En av faktorerna är att testet ska hjälpa läraren att synliggöra kvalitet och 

omfattning av de metoder eleven använder sig av. Det är också viktigt att testet gäller ett 

avgränsat område. Om testet blir för stort kan det vara svårt att avgöra om elever har tänkbara 

kunskapsluckor, vilket påverkar testets reliabilitet. Den sista faktorn är testets uppgifters antal 

och konstruktion, vilka ska konstrueras för att med stor säkerhet kartlägga elevers svårigheter. 

I annat fall är det svårt att utreda och åtgärda svårigheterna, vilket kan leda till ett hinder för 

elevens fortsatta inlärning (Skolverket, 2013). 

Testerna i diagnosmaterialet Diamant är utformade så att de tar hänsyn till nämnda faktorer 

för att få en god validitet och reliabilitet. De tar hänsyn till dessa faktorer genom att de är 

enkla att tolka så att olika lärare tolkar lösningarna på samma sätt. Diamanttesterna är också 

utformade så att varje enskild uppgift testar en förmåga, eftersom blir det svårt för läraren att 

tolka resultatet då fler förmågor prövas (Skolverket, 2013). 

 

Analys av resultat 

Analysen inleddes med att vi delade upp de 240 uppgifterna i två huvudkategorier. En för 

additionsuppgifter och en för subtraktionsuppgifter. För att lära känna materialet läste vi 

igenom det flera gånger. Bryman (2002) nämner att vid bearbetning av data är det viktigt att 

läsa igenom materialet flera gånger för att bli mer insatt. Därefter kunde olika 

beräkningsstrategier vid addition och subtraktion urskiljas. Likartade beräkningsstrategier 

markerades i underkategorier. Dessutom uppmärksammades elevernas eventuella 

missuppfattningar inom respektive kategori.  

 

Etiska principer  

Bryman (2002) beskriver fyra grundprinciper för god forskningsetik. Dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Detta för 

att deltagarna ska vara medvetna om sina rättigheter att vara anonyma och själva bestämma 

över sin medverkan i studien. Deltagarna ska även ha vetskap om vad deras medverkan skulle 

användas till och hur denna information används. Nedan presenteras dessa krav och hur vi har 
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förhållit oss till dessa. De två första punkterna hade redan behandlats och uppfyllts när vi fick 

tillgång till undersökningen (C. Sveider, personlig kommunikation, 2013-11-13). 

 Informationskravet uppfylldes genom att deltagarna blev informerade om studiens 

syfte.  

 Samtyckeskravet innebar att eleverna fick bestämma över sitt deltagande i studien. Då 

eleverna är under 15 år behövdes även vårdnadshavande samtycke för deltagande i 

studien.  

 Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att informationen om eleverna inte kommer 

ut. Med detta menar vi att eleverna har största anonymitet i studien. Denna punkt 

stärks ytterligare då vi inte har någon information alls om vilka skolorna är och elever 

som har deltagit i undersökningen. 

 Nyttjandekravet handlar om de uppgifter som samlats in vid undersökningen, att 

uppgifterna endast kommer nyttjas för forskningssyfte.  
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Resultat  

Här presenteras först ett avsnitt om vilka beräkningsstrategier eleverna har använt samt 

missuppfattningar som visat sig. Kapitlet är uppdelat i två delar där första delen presenterar 

elevernas strategier vid addition och den andra deras strategier vid subtraktion. Därefter följer 

ett resonemang beträffande hur uppgiftens matematiska utformning påverkar elevernas 

strategier. 

 

Beräkningsstrategier vid addition  

Nedan redovisas de beräkningsstrategier som förekommer samt vilka missuppfattningar 

elever visar. De beräkningsstrategier som använts är standarduppställning, talsorter var för 

sig, transformationsberäkning och uppdelning av termer. De fem additionsuppgifterna 

eleverna har löst är 67+86, 264+83, 429+156, 347+288, 739+468. 

 

Standarduppställning 

När elever använder sig utav standarduppställningen används gärna minnessiffran till hjälp.  

Exempelvis när uppgiften 739+468 ställdes upp kan vi se att eleven placerar en minnessiffra 

ovanför 3:an efter att de räknat entalen 9+8, för att komma ihåg att räkna med det entalet i 

nästa kolumn, 1+3+6. Elever använder olika strategier inom standaruppställningen för att 

kunna lösa de tal de möter. Gemensamt är att elever använder sin tidigare kända kunskap på 

olika sätt för att lösa deluppgifterna, vilka kommer förklaras nedan. 

Dubblor  

När eleven räknar uppgiften 67+86 och ska addera 7+6 tänker eleven 7+7 och subtraherar 

sedan med 1. Här använder sig eleven av sin tidigare kända kunskap av dubblor. Vi kan också 

se dubblor uttryckt i multiplikation, i uppgiften 264+83 tänker eleven i deluppgiften 80+60, 

8+8 fast med multiplikation, 8*2 och subtraherar sedan med 2 för att få fram 14. Här 

använder sig eleven av sin tidigare kända kunskap av dubblor. 

Tiokamrater 

I uppgiften 264+83 vid deluppgiften 60+80 bryter eleven ut 2 från 6 för att få ut 8:ans 

tiokamrat, (4+2)+8= 4+(2+8)= 4+10=14. Här använder sig eleven av sin tidigare kända 

kunskap av tiokamrater. Vid denna uträkning framgår det även att eleven kan använda den 

associativa lagen. 
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Runda tal 

I uppgiften 429+156, när deluppgiften 9+6 ska lösas avrundar eleven talet 9 till 10, för att 

sedan räkna 10+6=16 och därefter 16-1=15 för att få fram svaret. Här använder sig eleven av 

sin tidigare kända kunskap av runda tal.  

 

Talsorter var för sig 

Vi har sett elever använda sig utav talsorter för sig både skriftligt och med hjälp av 

huvudräkning. I uppgiften 67+86 skriver eleven 60+80 eller 80+60 = 140, sedan 6+7 eller 

7+6 = 13 och sist 140+13=153. Vid denna uträkning framgår det att eleven kan använda sig 

av den kommutativa lagen då eleven uttrycker att det går att addera talen i valfri ordning. I 

uppgiften 739+468 har huvudräkning använts då eleven först tänker en addering av 

hundratalen sedan adderar ihop tiotalen och därefter entalen för att slutligen addera ihop alla 

talsorterna, 700+400=1100; 30+60=90; 9+8=17; 1100+90+17=1207. 

Tiokamrater 

I uppgiften 739+468 har eleven gjort uträkningen 700+(300+100)=(700+300)+100 för att 

hitta talets 1000-kamrat. I uppgiften 67+86 har eleven tagit hjälp av tiokamrater i 

huvudräkning för att lösa uppgiften. Talsorterna delas upp, 80+60=140 och vid uträkningen 

av entalen delas 6 upp i två 3or för att få ut 7ans tiokamrat och underlätta uträkningen, 

3+3+7=10+3=13. Här använder sig eleven av sin tidigare kända kunskap av tiokamrater. 

Dubblor 

I uppgiften 347+288 har eleven vid uträkningen 7+8 adderat 8+8 för att sedan subtrahera med 

1. Här använder sig eleven av sin tidigare kända kunskap av dubblor. 

Förenkling med uppdelning 

I uppgiften 67+86 görs en förenkling av deluppgiften 7+6 då eleven räknar 6+3+3+1 för att 

förenkla. Här använder sig eleven av sin tidigare kända kunskap av att kunna göra en 

uppdelning av ett tal. I uppgiften 429+156 har eleven genom huvudräkning först adderat 

hundratalen, därefter tiotalen och sedan entalen. När slutligen talsorterna ska adderas bryts 

summan av entalen upp i ental och tiotal, 500+70+10+5=585.  

Omvandling från tiotal till ental 

I uppgiften 67+86 har eleven i huvudräkning räknat 6+8=14 istället för 60+80 eftersom 

eleven anser det lättare att räkna tiotalen som ental. Här använder sig eleven av sin tidigare 
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kända kunskap av att kunna omvandla ett tal. 

 

Transformationsberäkning 

Vi har sett elever använda sig utav transformationsberäkning vid uträkning av tal genom att 

de bryter isär ett tal från ena termen och lägger på talet i den andra termen. Exempelvis i 

uppgiften 347+288 bryter eleven ut 3 från 288 och får talet 350+285 istället. Därefter räknar 

eleven vidare med talsorter för sig, 300+200=500, 80+50=130, 500+130+5=635. Vi har sett 

denna beräkningsstrategi användas såväl skriftligt som i huvudräkning. Eleven använder sig 

av den skriftliga metoden i uppgiften 347+288. Eleven bryter isär 3 från 288 till 347 och får 

då 350+285. Därefter räknas 350+200=550 för att sedan räkna 550+80=630 och slutligen 

630+5=635. Vi kan även se beräkningsstrategin användas genom huvudräkning. I uppgiften 

429+156 bryter eleven först isär 1 från 156 och lägger på 429 för att få 430+155 och delar 

därefter upp talsorterna för att få ut summan, 400+100=500; 30+50=80; 500+80+5=585.  

Eleven använder även sin tidigare kända kunskap för att lösa skriftlig 

transformationsberäkning. 

100-kamrat 

I uppgiften 67+86 adderas först 3 med 67 så det blir 70+83. Därefter bryts 30 ut från 83 och 

läggs till 70 för att få 100+53 och summan 153.  

 

Uppdelning av termer  

I uppgiften 429+156 använder eleven huvudräkning. Eleven förklarar att den tar 420 från 429 

och 100 från 156 för att addera, 420+100=520. Därefter adderas de kvarvarande talen, 

56+9=65 för att slutligen adderas med 520 för att få fram summan, 520+65=585.  

 

Missuppfattningar vid addition 

Det förekommer i undersökningen vissa missuppfattningar inom standarduppställning och 

uppdelning av termer vilka presenteras nedan. 

Standarduppställning 

De fel som har förekommit inom standaruppställningar orsakas av att elever glömmer räkna 

med minnessiffran. I uppgift 67+86 när eleven ska räkna tiotalen 8+6+ minnessiffra från 

tidigare entalsberäkning, glömmer eleven minnessiffran och får då svar 14 istället för 15. Vi 
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kan även se missuppfattningar i grundläggande additionsräkning i uppgift 347+288 där eleven 

räknar tiotalen 5+8=14 istället för 13.  

Uppdelning av termerna  

I uppgift 739+468 använder eleven sig utav huvudräkning. Eleven börjar med att förklara att 

den först adderar 730+460. Då det är för stora tal för eleven att behärska får eleven ut 

summan 890 istället för 1190 och avslutar uträkningen med den summan. 

 

Beräkningsstrategier vid subtraktion 

I den fortsatta redovisningen presenteras de beräkningsstrategier som förkommer i 

elevlösningarna samt de missuppfattningar som visar sig. De beräkningsstrategier som 

använts är standarduppställning, talsorter var för sig, stegvismetod, lägga till metoden och 

stegvismetod med addition. De fem uppgifterna eleverna har genomfört är 82-47, 146-69, 

632-427, 541-275, 703-256. 

 

Standarduppställning 

Inom standarduppställning finns det olika beräkningsstrategier vilka kan användas för att 

beräkna subtraktionsuppgifter. De två metoder som förekommer är lånemetoden och 

utfyllnadsmetoden.  

Lånemetoden 

Eleven använder lånemetoden genom att låna av den närmaste talsorten såväl som från den 

största talsorten.  

Exempel 1: Lån från närmsta talsort. 

I uppgiften 632-427 börjar eleven subtrahera entalen. Då minuenden är mindre än 

subtrahenden lånas ett tiotal från 30 för att räkna 12-7. Eleven subtraherar först bort entalen 

för att sedan räkna 10-5=5. Då ett tiotal lånats från 30 är det bara 20 kvar av minuenden 

liksom av subtrahenden vilket gör att dessa tal tar ut varandra. Vid hundratalen delar eleven 

upp subtrahenden för att få ut hälften av minuenden och räknar då 6-3-1=2. 

Exempel 2: Lån från största talsort. 

I uppgiften 146-69 lånar eleven direkt från minuendens hundratal och lägger 9 tiotal till 

tiotalsminuenden och ett tiotal till entalsminuenden. Eleven subtraherar sedan entalen (10+6)-

9=7 och därefter tiotalen (9+4)-6=7.  
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Inom lånemetoden tar elever även hjälp av tidigare känd kunskap. 

Kontrollräkning med addition 

I uppgiften 82-47 vid uträkningen av de resterande tiotalen 7-4=3 kontrollerar eleven 

svaret genom att addera differensen med subtrahenden 3+4=7. Här använder sig eleven 

av sin tidigare kända kunskap av addition för att kontrollera om uppgiften blivit löst 

korrekt. 

Dubblor 

I uppgiften 541-275 vid uträkningen av de resterande hundratalen, efter alla lån, 4-2 tar 

eleven hjälp av sin kunskap om dubblor, 2+2=4 och vet då att 4-2=2. Här använder sig 

eleven av sin tidigare kända kunskap av dubblor. 

Utfyllnadsmetoden 

I uppgiften 146-69 lånar eleven 10 från tiotalen och tänker 10-9= 1, 1+6=7. I uppgift 541-275 

lånar eleven från tiotalen och tänker 10-5=; 5+1=6 för att få fram svaret.  

 

Talsorter var för sig  

Talsorter för sig använder eleverna både skriftligt och genom huvudräkning. I uppgiften 703-

256 används den skriftligt genom att eleven subtraherar först hundratalen 700-200=500, sedan 

tas tiotalen bort, 500-50. Sist räknas entalen 3-6=6-3=3 vilka subtraheras från 450, 450-3= 

447. I uppgiften 82-47 använder eleven sig utav huvudräkning med hjälp av talsorterna för 

sig. Då entalsminuenden är mindre än entalssubtrahenden lånar eleven ett tiotal i minuenden 

och räknar då 12-7. Därefter subtraheras de återstående tiotalen, 70-40=30 och slutligen 

adderas talsorterna, 30+5=35. Inom huvudräkning använder eleven sig av tidigare känd 

kunskap för att lösa deluppgifter. 

 

Uppräkning från subtrahend till minuend  

I uppgiften 82-47 delar eleven upp talsorterna för sig och gör ett lån av ett tiotal inom 

minuenden och får då fram 12-7. För att räkna ut differensen gör eleven en uppräkning från 7 

till 12 för att få ut mellanskillnaden.  

Omvandling från tiotal till ental 

I uppgiften 82-47 delar eleven upp talsorterna för sig. När eleven räknar tiotalen görs dessa 

om till ental för att underlätta uträkningen, 8-4=4. För att sedan få tillbaka talet till rätt talsort 
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väljer eleven att multiplicera differensen med 10, 4*10=40.  

 

Stegvismetod 

Den stegvisametoden visar sig i olika former. I uppgiften 146-69 subtraheras först 

subtrahendens tiotal, 146-60=86. Därefter subtraheras entalen, 86-9=77. I uppgiften 632-427 

subtraheras först subtrahendens ental, 632-7=625. Därefter subtraheras subtrahendens tiotal, 

625-20=605 och subtraherar därefter hundratalen, 605-400=205. 

 

Lägga till metoden 

I uppgiften 632-427 börjar eleven skriva 600-400=200 därefter räknar eleven från talet 27 och 

uppåt för att komma åt mellanskillnaden av 27 och 32, 27+x=32. Därefter adderas 

200+5=205. 

 

Stegvismetod med addition 

I uppgiften 146-69 räknas först 100-60=40, därefter läggs de resterande tiotalen på, 

40+40=80, efter det adderas entalen från minuenden in, 80+6=86 för att slutligen subtrahera 

talet med de resterande entalen från subtrahenden, 86-9=77. Här använder sig eleven av sin 

tidigare kända kunskap av addition för att lösa uppgiften. 

 

Missuppfattningar vid subtraktion 

Det förekommer i undersökningen vissa missuppfattningar inom standarduppställning, 

talsorter var för sig och stegvismetod vilka nu kommer presentera. 

Standarduppställning 

Inom standarduppställning framgår det att eleven har glömt att den lånat ett tiotal vilket leder 

till fel svar. Vid uppgift 703-256 missar eleven att den lånat ett tiotal och räknar 10-5 när det 

ska räknas 9-5. Vi kan även se missuppfattningar i grundläggande subtraktionsräkning då 

eleven i uppgiften 703-256 räknar fel på 13-6=8 fast svaret är 7. Samma misstag visas i 

uppgiften 541-275 där eleven räknar tiotalen 13-7=4 fast svaret är 6. I uppgiften 703-256 

fastnar eleven då det inte går att låna från 0:an.  



 

 25 

Talsorter för sig 

Ett exempel på en missuppfattning inom talsorter för sig är i uppgift 82-47, då eleven börjar 

med att ta bort tiotalen 80-40=40. Därefter adderas entalen för att sedan subtraheras med det 

kvarstående talet., 7+2=9; 40-9=31, då det egentligen ska beräknas 2-7=-5, 40-5=35. Vi ser 

också elever börja med talsorter för sig i uppgift 146-69. Eleven börjar skriva 6-9=9-6=3. Nu 

går eleven över till att räkna en stegvismetod genom att subtrahera 3 från 146, 146-3=143 

istället för 140-3, vilket leder till ett felaktigt svar. Därefter skriver eleven 140-60=80 och 

adderar sedan tillbaka entalet vilket lades i korttidsminnet, 80+3=83. 

Stegvismetod 

Uppgiften 146-69 har ett exempel på hur eleven glömmer ett tal. Eleven skriver 100-60=40, 

därefter 46-9=37 för att sedan glömma lägga ihop talen till resultatet och får differensen 37 

istället för 77.  

 

Hur påverkar uppgiftens matematiska utformning elevernas 

beräkningsstrategier? 

Vi ser att uppgiftens matematiska utformning påverkar elevers beslut om vilken 

beräkningsstrategi de ska använda. Vissa elever byter beräkningsstrategi direkt när de får 

uppgiften och andra elever börjar försöka lösa uppgiften med en beräkningsstrategi och byter 

sedan beräkningsstrategi mitt i. Här presenteras de ändringar av beräkningsstrategier vilka 

förekommer i undersökningen. 

 

Byte av beräkningsstrategi innan lösning av uppgift 

I uppgiften 67+86 används talsorterna för sig men när det sedan kommer med hundratal i de 

andra fyra uppgifterna ändrar elever sina beräkningsstrategier till standarduppställning. Det 

förekommer också en ändring av beräkningsstrategi i den sista additionsuppgiften, 739+468, 

från talsorter för sig till standarduppställning, då summan varit fyrsiffrig. Det förekommer 

även förändringar mellan addition och subtraktion då eleverna använder talsorter för sig vid 

addition för att sedan räkna standarduppställning vid subtraktion. 
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Byte av beräkningsstrategi under lösning av uppgift 

Vi kan även se att elever har problem med att räkna talsorterna för sig i subtraktion då de inte 

vet vad de skulle göra när minuenden var mindre. I uppgiften 82-47 avklaras det första steget 

bra, 80-40=40, därefter när 2-7 ska beräknas är det för svårt, så eleverna går över till 

standarduppställning istället. 

 

Sammanfattning av resultat 

I resultatet synliggörs att eleverna använt sig av olika strategier vid addition och subtraktion. 

De beräkningsstrategier som förekommit vid additionsuppgifterna är standarduppställning, 

talsorter var för sig, transformationsberäkning och uppdelning av termer. Inom dessa 

beräkningsstrategier har eleverna tagit hjälp av tidigare känd kunskap för att lösa uppgifterna. 

De beräkningsstrategier som förekommit vid subtraktionsuppgifterna är standarduppställning, 

talsorter var för sig, stegvismetod, lägga till metoden och stegvismetod med addition. Även 

inom dessa beräkningsstrategier har eleverna använt tidigare känd kunskap för att lösa 

uppgifterna. Det har förekommit missuppfattningar vid såväl addition som subtraktion. Vid 

addition har de förekommit i beräkningsstrategierna standarduppställning och uppdelning av 

termer. Vid subtraktion har de förekommit i beräkningsstrategierna standarduppställning, 

talsorter var för sig och stegvismetod. Det har visat sig att elever byter beräkningsstrategi 

såväl innan som under lösning av uppgifter.  
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Diskussion  

Diskussionen är indelad i fyra avsnitt, där det första är diskussion av resultat. I det avsnittet 

kommer resultatet att behandlas med koppling till tidigare forskning. I det andra avsnittet 

presenteras vår slutsats. I det tredje avsnittet, metoddiskussion, diskuterar vi val av metod och 

i det sista avsnittet, fortsatt forskning, kommer vi beskriva vad vi skulle forska vidare kring 

inom detta ämne. 

 

Diskussion av resultat 

Diskussionen av resultatet är indelad i tre olika avsnitt. I de första två avsnitten kommer vi 

diskutera beräkningsstrategierna i addition och subtraktion samt missuppfattningar kopplat till 

tidigare forskning och vårt resultat. I det sista avsnittet kommer vi diskutera 

matematikuppgiftens påverkan på val av beräkningsstrategier även där kopplat till tidigare 

forskning och resultatet. 

 

Addition 

I det här avsnittet diskuterar vi beräkningsstrategier och missuppfattningar vid addition som 

förekommit i undersökningen kopplat till tidigare forskning. 

  

Standarduppställning  

Standarduppställning är en beräkningsstrategi som ser ut på samma sätt oavsett uppgiftens 

utformning och är därför väldigt lätt att applicera på naturliga tal (Clarke, 2006). I exempelvis 

uppgiften 264+83 ställer eleven upp termerna i en standarduppställning och beräknar utan 

problem. Det framgår inte om eleven kan positionssystemet då Clarke (2006) menar att varje 

tal beräknas som om det vore ental i en standarduppställning. Detta menar Löwing (2008) är 

en nackdel med standarduppställningen då träning med positionsvärdet och förstå siffrans 

värde försvinner. En fördel är dock att beräkningsstrategin underlättar för arbetsminnet så att 

det inte blir överbelastat, vilket kan ses i tidigare nämnda exemplet då eleven använder sig 

utav minnessiffra ovanför hundratalskolumnen. Trots detta ser vi elever som glömmer att 

räkna med minnessiffran i uträkningen. I uppgift 67+86 när eleven ska beräkna tiotalen 8+6+ 

minnessiffran från tidigare entalsberäkning, glömmer eleven minnessiffran och får då svar 14 

istället för 15. Vi kan även se missuppfattningar i grundläggande additionsräkning i uppgift 

347+288 när eleven räknar tiotalen 5+8=14 istället för 13. Vi kan även se elever med en 
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förståelse för den associativa lagen, i uppgiften 264+83 när eleverna ska räkna tiotalen 6+8 

bryter de ut 2 från 6 för att få ut 8:ans tiokamrat, (4+2)+8=4+(2+8)=4+10=14. 

 

Talsorter för sig  

Talsorter för sig är precis som det låter, då räknas de olika talsorterna för sig (Beishuizen & 

Anghileri, 1998). Denna beräkningsstrategi används bland annat i uppgiften 739+468 där det 

framgår tydligt att eleven förstår siffrans värde då eleven vid uträkningen skriver, 

700+400=1100, 30+60=90, 9+8.=17. Att dela upp talen i olika talsorter menar Malmer (2002) 

är en fördel då det hjälper eleverna att se siffrans värde enligt positionssystemet. Denna 

beräkningsstrategi innehåller många mellanled vilket Hudson och Miller (2006) menar är en 

nackdel då den inte är lika effektiv som standarduppställning. Ett exempel på när det blir 

många mellanled är i uppgiften 347+288 då vi ser eleven göra beräkningen, 300+200= 500, 

40+80=120, 500+120=620; 8+7=15 620+15=635. I uppgift 67+86 kan vi även se att elever 

har förståelse för den kommutativa lagen då de räknar 80+60=140. Bentley (2011) beskriver 

att beräkningen förenklas genom att byta ordningen på termerna. Vi ser även att elever har 

förståelse för den associativa lagen och förenklar genom att applicera den associativa lagen 

(Bentley, 2011). I uppgift 67+86 förenklas deluppgiften 7+6 då eleven räknar 6+3+3+1. I 

uppgiften 739+468 används huvudräkning då eleven först tänker en addering av hundratalen, 

sedan tiotalen och därefter entalen för att slutligen addera ihop alla talsorterna, 

700+400=1100; 30+60=90; 9+8=17; 1100+90+17=1207. 

 

Transformationsberäkning  

Transformationsberäkning innebär att det som adderas på ena termen måste subtraheras på 

andra termen (Bentley, 2011). I uppgiften 347+288 bryter eleven ut 3 från 288 och får talet 

350+285 istället. Därefter övergår eleven till talsorter för sig och räknar 300+200=500, 

80+50=130, 500+130+5=635. Här kan vi se att eleven börjar med att förenkla sin beräkning 

vilket Bentley (2011) menar är en fördel med denna beräkningsstrategi. Därefter går eleven 

vidare och räknar talsorter för sig. Vi kan även se beräkningsstrategin användas genom 

huvudräkning. I uppgiften 429+156 förklarar eleven att den först bryter isär 1 från 156 och 

lägger på 429 för att få 430+155. Därefter delar upp talsorterna för att få ut summan, 

400+100=500; 30+50=80; 500+80+5=585.  
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Uppdelning av termer 

I resultatet framkommer en beräkningsstrategi som inte vi har mött i litteraturen över tidigare 

forskning. Denna beräkningsstrategi liknar talsorter för sig men här räknar eleverna två eller 

flera talsorter tillsammans. I uppgiften 429+156 använder eleven huvudräkning. Eleven 

förklarar att den tar ut 420 från 429 och 100 från 156 för att addera, 420+100=520. Därefter 

adderas de kvarstående talen, 56+9=65 för att slutligen adderas med 520 för att få fram 

summan, 520+65=585. Hudson och Miller (2006) nämner att när det krävs många mellanled 

för att komma fram till svaret blir metoden mindre effektiv. I denna beräkningsstrategi räknas 

flera talsorter samtidigt vilket gör att beräkningsstrategin blir effektivare än talsorter för sig, 

då det blir färre mellanled. I exemplet ovan löses uppgiften korrekt men däremot i uppgiften 

739+468 när eleven räknar ihop 730+460 är talområdet obekant för eleven och summan blir 

då 890 istället för 1190. Hedrén (2001) menar att det krävs en god taluppfattning för att kunna 

göra rimlighetsbedömningar. Den elev som räknar 730+460=890 kanske inte har tillräckligt 

god taluppfattning för att se att svaret inte är rimligt.  Förklaringen till varför vi inte har hittat 

denna beräkningsstrategi i någon tidigare forskning tror vi kan bero på att den är snarlik 

beräkningsstrategin talsorter för sig. 

 

Subtraktion 

I det här avsnittet kommer vi diskutera beräkningsstrategier och missuppfattningar vid 

subtraktion vilka förekommer i undersökningen kopplat till tidigare forskning. 

 

Standarduppställning  

Standarduppställning är en beräkningsstrategi som ser likadan ut oavsett uppgiftens 

utformning. Varje tal räknas som om de vore ental (Clarke, 2006). Inom standarduppställning 

kan vi se två olika metoder användas, utfyllnadsmetoden och lånemetoden. Utfyllnadsmetoden 

används i uppgiften 146-69 då eleven lånar 10 från tiotalen och tänker 10-9=1, 1+6=7.  Även i 

uppgift 541-275 lånar eleven från tiotalen och tänker 10-5=; 5+1=6 för att få fram svaret. 

Lånemetoden används i uppgiften 632-427 då eleven lånar från tiotalet. Eleven börjar 

subtrahera entalen och då minuenden är mindre än subtrahenden lånas ett tiotal från 30 för att 

beräkna 12-7. Eleven subtraherar entalen för att därefter räkna 10-5=5. Då ett tiotal lånats från 

30 är det endast 20 kvar av minuenden liksom av subtrahenden, vilket gör att dessa tal tar ut 

varandra. Vid hundratalen delar eleven upp subtrahenden för att få ut hälften av minuenden 

och räknar 6-3-1=2. Löwing (2008) nämner att eleverna kan få svårt för positionssystemet om 



 

 30 

undervisningen lägger för stor tonvikt vid standarduppställning, då tal räknas som ental. Hon 

nämner även att denna beräkningsstrategi kan underlätta för arbetsminnet så att det inte blir 

överbelastat. Trots detta ser vi att elever glömmer att de lånat ett tiotal, vilket leder till fel 

svar. Vid uppgift 703-256 missar eleven att den lånat ett tiotal och räknar 10-5 när det ska 

räknas 9-5. Att elever tror att de alltid ska subtrahera de minsta från det största och inte 

märker om det blir orimliga svar nämner McIntosh (2011) som en av de vanligaste 

missuppfattningar. Vi kan se missuppfattningar i grundläggande subtraktionsräkning då elever 

i uppgiften 703-256 räknar fel på 13-6=8 då svaret egentligen är 7. Samma misstag kan vi se i 

uppgiften 541-275 där eleven räknar tiotalen 13-7=4 då svaret egentligen är 6. I uppgiften 

703-256 fastnar eleven då det inte går att låna från 0:an, vilket Löwing (2008) skriver beror på 

bristande förkunskaper. 

Talsorter för sig 

Talsorter för sig innebär att de olika talsorterna räknas för sig (Beishuizen & Anghileri, 1998). 

Malmer (2002) skriver att genom att dela upp talen i talsorter hjälper det eleven att se siffrans 

värde enligt positionssystemet. I uppgiften 703-256 skriver eleven först hundratalen 700-

200=500, sedan tas tiotalen bort, 500-50. Sist räknas entalen 3-6=6-3=3 som sedan 

subtraheras från 450, 450-3= 447. Hudson och Miller (2006) menar att denna 

beräkningsstrategi innehåller många mellanled vilket gör att den inte är lika effektiv som 

standarduppställning. I uppgift 82-47 kan vi se att eleven börjar med att ta bort tiotalen 80-

40=40. Därefter adderas entalen för att sedan subtraheras med det kvarvarande talet., 7+2=9; 

40-9=31, då det egentligen ska beräknas 2-7=-5, 40-5=35. Löwing (2008) menar att ett sådant 

fel beror på bristande förkunskaper inom metoden. Hon menar också att en nackdel med 

huvudräkning är att det kan bli en stor påfrestning på arbetsminnet vilket kan leda till att 

eleven gör misstag. I uppgiften 82-47 ser vi dock att en elev kan hantera hela uträkningen i 

huvudet. Eleven förklarar att då entalsminuenden är mindre än entalssubtrahenden lånar 

eleven ett tiotal i minuenden och räknar 12-7. Därefter subtraheras de återstående tiotalen, 70-

40=30 och adderar därefter talsorterna, 30+5=35.  

Stegvismetod 

Stegvismetod innebär att uppgiften räknas ut genom olika steg (Beishuizen & Anghileri, 

1998). I uppgiften 146-69 subtraheras först subtrahendens tiotal, 146-60=86. Därefter 

subtraheras entalen, 86-9=77. Engvall (2007) menar att samma tillvägagångsätt används i 

additionen och subtraktionen vilket gör att den betraktas som en säker beräkningsstrategi. 

Uppgiften 146-69 har ett exempel på hur eleven glömt ett tal. Eleven börjar skriva 100-60=40, 
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därefter 46-9=37 för att sedan glömma lägga ihop talet med resterande 40 för att få fram 

resultatet och får differensen 37 istället för 77. Löwing (2008) menar att ett sådant fel beror på 

bristande förkunskaper inom metoden.  

Lägga till metoden 

Denna metod innebär att eleven räknar från subtrahenden till minuenden för att få fram 

mellanskillnaden. I uppgiften 632-427 börjar eleven skriva 600-400=200 därefter räknar 

eleven från talet 27 och uppåt för att få fram svaret, 28, 29, 30, 31, 32. Efter det adderar 

eleven 200+5=205. Denna beräkningsstrategi tillämpas bäst på termer som ligger nära 

varandra på tallinjen menar Kilborn (1991) vilket eleven har gjort. 

Stegvismetod med addition 

I resultatet förekommer det en beräkningsstrategi som inte framställs i tidigare forskning. Vi 

kallar den stegvismetod med addition. När denna beräkningsstrategi används blandas de två 

räknesätten addition och subtraktion för att lösa uppgiften. I uppgiften 146-69 börjar eleven 

sin beräkning med 100-60=40, därefter läggs de resterande tiotalen på, 40+40=80. Efter detta 

adderas entalen från minuenden, 80+6=86 för att slutligen subtrahera talet med de resterande 

entalen från subtrahenden, 86-9=77. Engvall (2007) menar att det kan uppstå svårigheter när 

man blandar två räknesätt, dock har eleven lyckats få fram det rätta svaret. Vi anser att denna 

beräkningsstrategi kan vara effektiv för elever som har svårt för övergångar vid subtraktion 

men det gäller att vara medveten om vilka steg som har gjorts för att veta vilket räknesätt som 

ska användas. 

Uteblivna beräkningsstrategier 

Några av de beräkningsstrategier som vi har mött i forskningslitteraturen visar sig inte i 

undersökningen. Dessa är stegvismetod i addition, transformationsberäkning i subtraktion 

samt kompensationsberäkning. Den sista visar sig varken vid addition eller subtraktion. 

Engvall (2007) menar att stegvisametod är en säker beräkningsstrategi eftersom den har 

samma tillvägagångssätt vid addition och subtraktion. Dock förekommer denna 

beräkningsstrategi enbart i subtraktion, vilket är anmärkningsvärt då den används på samma 

sätt vid addition. Transformationsberäkning visar sig endast i addition. Bentley (2011) menar 

att beräkningsstrategin används olika i addition och subtraktion. De elever som använder sig 

av transformationsberäkning vid addition kan ha bristande kunskaper i hur denna 

beräkningsstrategi används vid subtraktion vilket kan vara orsaken till varför den inte 

används. Kompensationsberäkning används inte alls vilket kan bero på att elever har svårt att 
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hantera två räknesätt i samma uppgift menar Engvall (2007). Att dessa beräkningsstrategier 

inte förekommit i resultatet menar vi kan bero på att metoderna förekommit mycket begränsat 

i undervisningen alternativt att eleverna har valt de beräkningsstrategier som de känner sig 

mest bekväma med och ansåg vara lämpligast för uppgiften. 

 

Hur påverkar uppgiftens matematiska utformning elevernas 

beräkningsstrategier? 

Vi kan se att uppgiftens matematiska utformning påverkar elevers beräkningsstrategi på två 

sätt. I det ena fallet byter elever beräkningsstrategi, från föregående uppgift, innan de börjar 

lösa uppgiften. I det andra fallet byter eleven beräkningsstrategi när de fastnar under en 

uppgift. Under syftet för matematik i lgr11 (Skolverket, 2011) står det att elever ska kunna 

använda och välja lämpliga metoder för att lösa olika uppgifter. Hos de elever som byter 

beräkningsstrategi innan de sätter igång att lösa uppgiften kan det ses som att elever anpassar 

sina metoder så de bäst kan lösa uppgiften. De elever som byter beräkningsstrategi under en 

uppgift ser inte direkt att den beräkningsstrategin de använder kan göra det svårt att lösa 

uppgiften och byter därför när de fastnar. I uppgift 739+468 ändrar eleven sin 

beräkningsstrategi från talsorter för sig till standarduppställning då summan är fyrsiffrig. 

Clarke (2006) skriver att det kan vara lättare med standarduppställning då det finns en 

förutbestämd strategi att följa vilket underlättar vid stora tal för att slippa tänka lika mycket. 

Detta kan vara en anledning till att vi ser elever byta från talsorter var för sig till 

standarduppställning när talområdet överstiger hundratal eller tusental. Skolverket (2013) 

skriver att en uppgift kan lösas på flera olika sätt, men vilken beräkningsstrategi som väljs 

bygger oftast på vilka förkunskaper och förförståelse eleven har. När en uppgift missuppfattas 

beror det oftast på att eleven saknat förkunskaper eller förförståelse. När eleven ändrar 

beräkningsstrategi under uppgiften kan det bero på att de inte har tillräckliga förkunskaper för 

att lösa uppgiften med den beräkningsstrategin (Skolverket, 2013). 

   

Slutsats  

Syftet med vår frågeställning var att ta reda på vilka beräkningsstrategier elever använder sig 

av och vilka missuppfattningar som visat sig samt hur den matematiska utformningen av en 

uppgift påverkar elevens val av beräkningsstrategi. Vi har funnit att eleverna använder sig av 

olika beräkningsstrategier men att det finns en del missuppfattningar. De beräkningsstrategier 
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eleverna använde sig utav vid addition är standarduppställning, talsorter för sig, 

transformationsberäkning och uppdelning av termer. De beräkningsstrategier eleverna 

använde sig utav vid subtraktion är standarduppställning, talsorter var för sig, stegvismetod, 

lägga till metoden och stegvismetod med addition. Dock har vi inte mött alla dessa 

beräkningsstrategier i litteraturen. Det gäller uppdelning av termer och stegvismetod med 

addition. Att vi inte har lyckats finna dessa beräkningsstrategier i litteraturen som förekommit 

i resultatet kan bero på att de påminner om andra beräkningsstrategier. Vi anser det är 

intressant att se att elever använder sig av nya tillvägagångssätt för att lösa en uppgift. Att 

eleverna använder egna beräkningsstrategier menar vi kan bero på att dessa är lättare för 

eleverna att hantera eftersom de själva har utvecklat den, jämfört med de strategier eleverna 

lär sig i skolan. Det har även förekommit beräkningsstrategier i litteraturen som inte visat sig i 

resultatet. Dessa beräkningsstrategier är stegvismetod vid addition, transformationsberäkning 

vid subtraktion samt kompensationsberäkning vilken inte har visats alls. Detta tycker vi är 

intressant eftersom stegvismetod beräknas på samma sätt i addition och subtraktion och att 

använda samma beräkningsstrategi i addition hade kunnat underlätta för eleverna då de inte 

hade behövt använda två metoder. Transformationsberäkningen har inte visat sig vid 

subtraktion vilket kan bero på att den används olika i addition och subtraktion, vilket kan vara 

förvirrande om metoderna inte befästs ordentligt. Kompensationsberäkning kräver att eleven 

kan lagra information i korttidsminnet för att lösa uppgiften rätt. Detta menar vi kan vara en 

anledning till varför denna beräkningsstrategi inte visat sig i resultatet.  

 

De missuppfattningar som visat sig vid addition är att eleverna glömmer räkna med 

minnessiffran och att det kan vara för höga tal för eleven att hantera. De missuppfattningar 

som visat sig vid subtraktion är grundläggande subtraktionsräkning och hantering av 

lånemetoden. Det har även förekommit missuppfattningar då eleverna glömmer att de har 

lånat, redan gjort en beräkning eller glömmer göra klart uppgiften. Vi har även sett att vissa 

elever ändrar sin beräkningsstrategi innan de tar sig an en uppgift och att vissa ändrar sin 

beräkningsstrategi när de fastnar i en uppgift. Det har även visat sig att uppgiftens 

matematiska utformning har påverkat elevernas val av strategier på två sätt. Det ena sättet 

som förekommit är att eleverna har bytt beräkningsstrategi innan de börjar lösa uppgiften, 

vilket kan bero på att de ansett att det funnits en bättre strategi för den uppgiften än den som 

de använde till föregående uppgift. Det andra sättet elever bytt beräkningsstrategi på är att de 

har bytt under uppgiftens gång då det uppstått komplikationer med beräkningsstrategin de 

tidigare använt och då valt att byta till en mer lämplig strategi. 
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Denna studie har för oss personligen varit väldigt lärorik då vi har fått bekräftat att många av 

de beräkningsstrategier och missuppfattningar som vi har förväntat oss att träffa på verkligen 

har visat sig, liksom att det också framkommit nya. Det har även varit intressant att notera hur 

uppgiftens matematiska utformning har påverkat elevernas val av beräkningsstrategi, vilket 

har visat sig på olika sätt. Vi tror även att denna studie kan bidra till att pedagoger inom 

matematik kan få en ökad medvetenhet om att elever använder sig av olika 

beräkningsstrategier, såväl kända som okända. Det är även viktigt att kontrollera att eleverna 

lär sig dessa ordentlig för att undvika missuppfattningar och för att slippa byta 

beräkningsstrategi mitt i en uppgift.  

 

Metoddiskussion 

Vi tycker att den metoden vi använt oss av, en kvalitativ forskningsstudie, har varit en bra 

metod för att ta reda på elevers beräkningsstrategier, missuppfattningar och hur uppgiftens 

utformning påverkar elevernas val av beräkningsstrategi. Detta anser vi då vi fick möjlighet 

att göra en djupare analys inom matematik samt att vi därigenom fått svar på våra 

frågeställningar. De data som finns har vi inte själva samlat in utan är redan insamlad data. 

Genom att använda redan insamlad data fick vi möjlighet att göra en djupare analys och lägga 

den största vikten av vårt arbete där. En fördel med att ha färdig data är att anonymiteten är 

stor, vilket vi ansåg vara väldigt viktigt för att inte resultatet skulle påverkas av förutfattade 

meningar. Genom att inte veta mer om eleverna än kön och ålder har vi kunnat granska och 

analysera vårt resultat utan någon påverkan. En nackdel som vi ändå kan se med insamlad 

data är att vi enbart har fått se elevers och lärarnas anteckningar på beräkningsstrategierna. Vi 

hade gärna varit närvarande så eleverna själva förklarat för oss och att vi då haft möjlighet att 

ställa eventuella följdfrågor. Därför hade vi uppskattat att få komplettera med intervjuer under 

testet. Uppgifterna är väldigt lika och om vi hade gjort undersökningen själva hade vi ändrat 

uppgifterna så de inte hade varit av samma karaktär. Om uppgifterna skulle skilja sig mer från 

varandra hade det kanske framkommit fler ändringar mellan elevernas beräkningsstrategier. 

Testets reliabilitet skulle dock sjunka eftersom testet då inte skulle vara på ett lika begränsat 

område. Fördelen med uppgifterna i undersökningen är att de har god validitet och hög 

reliabilitet eftersom de testar ett begränsat område och är lätt att tolka (Skolverket, 2013). Vi 

tror att resultatet skulle bli annorlunda om vi hade använt oss utav alla 19 skolorna i vår 
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analys istället för fyra skolor då fler elever skulle kunna innebära en större variation av 

beräkningsstrategier inom uppgifterna. 

 

Fortsatt forskning 

Om vi skulle forska vidare inom detta ämne tycker vi att det skulle ara spännande att få se vad 

eleverna i de ledande länderna i TIMSS undersökning från 2011 (Skolverket, 2012a) använder 

för beräkningsstrategier. Det skulle vara intressant att se vad de använder för 

beräkningsstrategier i jämförelse med Sverige. Varför får de så bra resultat jämfört med 

svenska elever? Använder de mer hållbara beräkningsstrategier? Hur hanterar andra länder 

olika beräkningsstrategier i undervisningen? Det hade också varit intressant att fördjupa sig 

mer kring hur uppgiftens matematiska utformning påverkar elevernas val av 

beräkningsstrategi. I detta arbete har vi bara snuddat vid frågan och det skulle vara intressant 

att göra en djupare analys kring detta.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Beräkningsstrategier vid addition och subtraktion  

 

 

Standarduppställning 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

Standarduppställning med minnessiffra 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standarduppställning med lånemetoden 

  

                        
 

Standarduppställning med utfyllnadsmetoden 

 

        
     

 

 

   1  

  45 

+27 

  72 

   

   45 

-  23 

   22 

10-7=3 

5+3=8 

   

   45 

+ 23 

   68 
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Bilaga 2 – Additionsuppgifter 

 

Flicka__________ 

Pojke __________ 

Ålder __________ 

 

 

1. 67+86= 

 

 

 

 

2. 264+83= 

 

 

 

 

3. 429+156= 

 

 

 

 

4. 347+288= 

 

 

 

 

5. 739+468= 
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Bilaga 3 – Subtraktionsuppgifter 

 

Flicka__________ 

Pojke __________ 

Ålder __________ 

 

 

1. 82-47= 

 

 

 

 

2. 146-69= 

 

 

 

 

3. 632-427= 

 

 

 

 

4. 541-275= 

 

 

 

 

5. 703-256 

 


