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Sammanfattning  
 

Under mina verksamhetsförlagda utbildningar har jag lagt märke till att under matematiklektioner ägnar 

eleverna mycket av sin tid åt räkning i läroböcker. Jag har inte varit med om att läraren introducerar 

huvudräkningsstrategier till eleverna utan endast algoritmer, dvs. uppställningar. Jag har läst i litteratur att 

huvudräkning anses vara en bättre räknemetod i de tidigare arskurserna än algoritmräkning. I skolan däremot 

använder eleverna sig mest av uppställningar. Syftet med mitt arbete är att få fördjupad kunskap om vilken 

av de två metoderna främjar elevernas matematiklärande på lång sikt. I min litteratursökning har jag mest 

använt mig av en systematisk/elektronisk sökning. Jag har främst nyttjat databasen ERIC. Min 

litteraturstudie visar att huvudräkning ökar elevernas talförståelse. Den visar även att elever behöver 

taluppfattning och hög arbetsminneskapacitet för att kunna räkna i huvudet. Diskussioner bör också 

förekomma vid huvudräkning. Resultatet visar även att algoritmräkning är effektiv men ej flexibel. Metoden 

missgynnar dessutom elevernas förståelse för tal. Jag kan konstatera att huvudräkning är en bra metod för att 

utveckla elevernas förståelse för matematik.      
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1 Inledning  

I matematikämnet vill vi att eleverna utvecklar ett matematiklärande, men vilket 

matematiklärande menar vi då? Är det att kunna räkna snabbt eller är det att förstå 

matematik? Är det inte viktigare att elever förstår att 223 består av två hundratal, två tiotal 

och tre ental än att endast uppfatta talet 223 som tre siffror?  

När jag gick i skolan i Filippinerna var algoritmer eller uppställningar som det ibland kallas, 

de enda räknemetoder som jag lärde mig. Det innebär att jag måste följa olika förutbestämda 

steg för att komma fram till ett rätt svar vid en beräkning. Den räkneprocess som används vid 

räknandet, det vill säga hur man kommit fram till ett svar, måste visas på papper. Ett rätt svar 

utan en räkneprocedur anses ofullständig. Jämfört med algoritmer är huvudräkning en flexibel 

metod att beräkna en matematisk uppgift. Elever har möjlighet att välja en räknestrategi som 

lämpar sig för uppgiften (Löwing & Kilborn, 2003).  

Under mina verksamhetsförlagda utbildningar har jag observerat att några lärare har 

föredragit att använda algoritm, istället för huvudräkning i sin undervisning.  

Undervisningsmetoden i matematik består fortfarande av räkning i elevernas lärobok. Några 

lärare på min VFU anser att algoritm, dvs. uppställning, hjälper elevernas räknande när de 

senare ska räkna större tal i de högre årskurserna.  

Att kunna räkna säkert med hjälp av algoritmer spelar inte lika stor roll idag som förr 

eftersom det nu finns tillgängliga tekniska hjälpmedel till hands. Det som är viktigt och 

nödvändigt idag är att eleverna blir duktiga på att räkna i huvudet och har förståelse för den 

räknestrategi som används. Matematik handlar inte enbart om räkning och därför bör 

undervisningen också fokusera på förståelse för matematiken och inte endast på 

räknefärdighet (Solem, m.fl. 2011).      

Mitt arbete handlar om de två räknemetoderna, huvudräkning och algoritmräkning. Jag valde 

att skriva om och vill fördjupa mig mer i dem eftersom jag är nyfiken på hur metoderna 

hjälper eleverna i matematik samt för att jag har ett stort intresse för ämnet. Anledningen till 

det är att jag länge har funderat över om det verkligen är nödvändigt att introducera och 

använda både metoderna i grundskolans tidigare år. Jag tycker att en av metoderna borde 

prioriteras mera och det ska i så fall vara den metod som hjälper eleverna att uppnå 

tillräckliga matematiska kunskaper som de kan ha användning av i samhället och livet i stort.  

Som blivande lärare är det nödvändigt för mig att få kunskaper om de två räknemetoderna.  
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Jag har observerat att algoritmräkning är centralt i lärarnas undervisning under matematik 

lektioner i skolan men läst i litteraturen att huvudräkning är den ideala räknemetod som bör 

introduceras i de tidigare årskurserna. Jag undrar därför om algoritm anses lämplig att 

introducera i de tidigare årskurserna i skolan eller om det vore bättre att läraren istället 

introducerar och vägleder eleverna i de olika huvudräkningstrategierna i sin undervisning.  

2 Syfte och frågeställningar 

I skolan introduceras olika räknemetoder för att lösa matematiska problem. Det används både 

huvudräkning och algoritmräkning. Syftet med arbetet är att få kunskap om vilken av de två 

metoderna som främjar elevernas matematiklärande på lång sikt. 

I min litteraturstudie vill jag få en fördjupad kunskap om huvudräkning och algoritmräkning. 

Jag vill även studera vad forskningen säger om vilken metod läraren bör tillämpa i sin 

undervisning.  

De frågeställningarna som jag vill kunna besvara efter avslutat arbete är: 

1) På vilket sätt påverkar huvudräkning elevernas matematiklärande? 

2) På vilket sätt påverkar algoritmräkning elevernas matematiklärande? 
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3 Bakgrund 

I det här avsnittet vill jag ge en inblick i det historiska perspektivet om läroplanens utveckling 

framförallt om huvudräkning och algoritmräkning. Jag ska definiera begreppet taluppfattning 

och även ge exempel på några av de vanligaste huvudräkningsstrategier och algoritmer vid 

addition, subtraktion, multiplikation och division. Under min litteraturläsning har jag 

uppmärksammat att forskarna ofta lyfter fram arbetsminnets betydelse vid huvudräkning. Jag 

kommer därför att avsluta det här avsnittet med en kort beskrivning av begreppet arbetsminne.  

3.1 Historiskt perspektiv 

Den första skriftliga läroplanen gavs ut i Sverige 1878. Den heter Normalplan för 

undervisning i folkskolan och småskolor (1878). Ämnet matematik indelades i räkning och 

geometri. I normalplan (1878 s.10) står det att ”öfningarna i hufvudräkning och skriftlig 

räkning böra omvexla med hvarandra. Den eller de årsklasser, som icke omedelbart 

undervisas af lärarinnan, bör sysselsättas med skriftlig räkning såsom tyst öfning. 

Hufvudräkningsöfning bör ej utsträckas öfver en half timme hvarje gång.” Citaten visar att 

matematikundervisningen var uppdelad i huvudräkning och skriftlig räkning.  

Under 1900-talet genomfördes flera skolreformer i Sverige. Den mest omfattande var 

införandet av en 9årig obligatorisk skola, grundskolan 1962. Samma år kom också en ny 

läroplan, Lgr 62 (Kristiansson, 1979). I Lgr 62 står det att ”Ett huvudsyfte vid 

räkneundervisningen är att eleverna bibringas säkerhet i och snabbhet i såväl huvudräkning 

som skriftlig räkning. I den mekaniska räknefärdigheten bör rena sifferuppgifter förekomma i 

betydande omfattning. Huvudräkning skall övas i alla årskurser och på alla stadier. Sådan 

övning bör förekomma ofta men blott korta stunder varje gång, gärna i början av lektionen” 

(Skolöverstyrelsen, 1962 s.170-171). Citaten ovan beskriver att i undervisningen ska eleverna 

få kunskap om både huvudräkning och skriftlig räkning men att huvudräkning övas oftare 

under korta stunder.  

Svenska elever fick ett dåligt resultat i en internationell matematikundersökning 

”International Study av Achievement, IEA” 1967. Det deprimerande resultatet ledde till en 

debatt om moderniseringen av matematikundervisningen. Debattörernas argumentation var att 

skolans matematikundervisning lägger för stor fokus på räknefärdighet istället för förståelse i 

matematik. Kraven för moderniseringen, för en ny matematik, resulterade i en ny läroplan, 

Lgr 69 (Kristiansson, 1979). I Lgr 69 står det att ”Överslagsräkning kräver omfattande 
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träning. Den bör sättas in redan tidigt på lågstadiet, så att eleven vänjer sig vid att 

regelbundet kontrollera att ett resultat är rimligt. Vid räkning bör en avvägning ske mellan 

huvudräkning, nedskrivning av siffror och användning av algoritmer och uppställning. 

Eftersom man i samhället i allt större utsträckning använder maskinella hjälpmedel för 

numerisk räkning, bör skolan lägga stor vikt vid huvudräkning och överslagsräkning” 

(Skolöverstyrelsen, 1969a s.139). Det kan innebära att eleven har möjlighet att använda olika 

räknemetoder men att huvudräkning och överslagsräkning bör prioriteras i de lägre 

årskurserna. I Lgr 69II Supplement i Matematik (Skolöverstyrelsen, 1969b) introduceras 

anvisningar och kommentarer om hur läraren kan arbeta med olika moment i undervisningen 

till exempel vid addition och subtraktion. En stor del av materialet består av olika algoritmer 

som eleven kan använda vid uträkningen av en matematisk uppgift.  

Lgr 80s (Skolöverstyrelsen 1982) matematikkursplan bygger på en differentierad kursplan 

och formad på en mer individanpassad undervisning. Kursplanen fastställer vilka moment 

som är nödvändiga för alla elever att kunna och vilka moment som är önskevärda för en elev. 

Läroplanen lägger vikt vid den grundläggande färdighetsträningen i matematik och hur den 

ska administreras samt att övningarna måste ledas målinriktat och logiskt. Det står skrivet att 

avsaknaden av dessa färdigheter kan medföra svårigheter för eleverna att klara av matematik i 

de högre årskurserna. Kursplanen betonar även vikten av huvudräkning och överslagsräkning 

eftersom det är dessa metoder som vi tillämpar i vardagslivet. Undervisning av algoritmer har 

flyttats uppåt i årskursen. Men situationen i klassrummen har inte förändrats. Eleverna 

fortsätter ändå att vara bundna till läroboken och det enda målet eleverna har är att räkna så 

många uppgifter som möjligt och vara före de andra i klassen (Skolöverstyrelsen 1982).   

Skolans stadieindelning avskaffades och en ny läroplan utformades 1994, LpO 94. Under 

rubriken kunskaper står de mål som eleven ska uppnå i grundskolan. Ett av målen är att 

eleven ska ”behärska grundläggande matematiskt tänkande och kunna tillämpa det i 

vardagslivet” (Skolverket, 1994 s.10). I LpO 94s kursplan står det att eleverna ska sträva mot 

”att förstå och använda grundläggande talbegrepp och räkning med reella tal samt att 

muntligt och skriftligt förklara och argumentera för sitt tänkande” (Utbildningsdepartementet, 

1994 s.33).  

Enligt Lgr 11 (Skolverket, 2011) syftar matematikundervisningen till att utveckla 

matematiska kunskaper för att kunna tillämpa dem i vardagen samt tolka vardagliga 

företeelser. I Lgr 11 (Skolverket, 2011 s.67) står det under kunskapskraven att i slutet av 
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årskurs tre ” ska eleven kunna använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de 

fyra räknesätten när talen ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal 

i ett utvidgat talområde. Vid addition och subtraktion kan eleven välja att använda skriftliga 

räknemetoder med tillfredsställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 

0-200.”  Att kunna utföra huvudräkning och skriftlig räkning är två av de kraven som eleverna 

ska kunna i slutet av årskurs tre. Eleverna har då möjlighet att välja mellan två räknemetoder 

vid beräkningen av en uppgift. Skriftliga räknemetoder behöver inte vara algoritmer utan det 

kan vara anteckningar elever skriver ner vid huvudräkning.   

Huvudräkning är inte ett nytt begrepp i skolans värld. När regeringen införde den första 

läroplanen, normalplan 1878, var huvudräkning en del av innehållet. Under 1980-talet skulle 

huvudräkningen få ett större utrymme i undervisningen enligt läroplanen men i praktiken var 

det annorlunda. Algoritmräkning var fortfarande den dominerande räknemetoden i 

klassrummen (Skolöverstyrelsen 1982). Debatten om att införa en ny matematik, det vill säga 

att lära eleverna matematik och inte endast räkning, var omfattande under 1960-talet 

(Kristiansson, 1979). Det är en liknande debatt som vi hör i vårt samhälle idag. Exempel på 

denna debatt förekommer i tidskriften Nämnaren. Boaler (2011) säger att många elever 

uppfattar matematikämnet som svårt och enbart består av siffror och regler som måste 

memoreras och läras utantill. Det som eleverna inte förstår är att matematik också handlar om 

att utveckla egna strategier och att kunna tillämpa dessa i olika situationer i vardagen (Boaler, 

2011). Svenska elevers prestationer i olika internationella undersökningar som PISA
1
 och 

TIMSS
2
 är nu åter på nedgång (Skolverket, 2012; Skolverket, 2013).  

3.2 Taluppfattning 

För att kunna räkna i huvudet på ett effektivt sätt måste eleven få förståelse för tal. 

Taluppfattning innebär förståelse för hur talen är uppbyggda, att man kan räkna och operera 

med tal utan att tänka, med andra ord att ha en känsla för tal (Löwing, 2008).   

Enligt Löwing (2008 s. 40) har eleven utvecklat en god taluppfattning om denna: 

 behärskar talens ordning och dess grannar, exempelvis att eleven förstår att 8 + 1 = 9 

eftersom 9 är talet efter 8 och att 9 – 8 = 1 eftersom 8 och 9 är grannar.  

                                                           
1
 Programme for International Student Assessment 

2
 Trends in International Mathematics and Science Study  
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 behärskar positionssystemet med basen 10 samt tiotals-och hundratalsövergångar, 

exempelvis att eleven förstår att 12 är lika med 10 + 2, att 41 är lika med 4x10 +1, att 

98 + 4 = 102 (att eleven tänker 98+2+2=100+2), och att 102-3=99 (eleven tänker 102-

2-1=100-1=99) 

 behärskar och kan tillämpa de grundläggande räknelagarna; 1) de kommutativa 

räknelagarna: a+b=b+a och a*b=b*a, 2) de associativa räknelagarna: (a+b)+c = 

a+(b+c) och (a*b)*c = a*(b*c), samt 3) de distributiva räknelagarna: a*(b+c) = 

a*b+a*c   

  behärskar talens uppdelning i termer och faktorer, till exempel att eleven har 

förståelse för att om 10=5+5 och 9=5+4 så är 5+9=5+5+4=10+4 och att om 24=12x2 

och 100=2x50 så är 24x50=12x2x50=12x100 

 behärskar talens storleksordning och kan utföra avrundning av tal och runda tal, 

exempelvis att eleven förstår att 24-9 är ungefär lika med 24-10 men 1 mer, det vill 

säga att eleven kan genomföra en överslagsräkning och kan korrigera beräkning 

efteråt. 

3.3 Huvudräkningsstrategier 

Enligt nationalencyklopedin (ne.se) innebär huvudräkning ”räkning utan hjälp av penna och 

papper.” Det finns flera huvudräkningsstrategier som introduceras i olika litteratur och elever 

kan till och med utveckla egna strategier. I detta avsnitt ska jag, men med utgångspunkt från 

Löwing (2008) och Löwing och Kilborn (2003), redovisa och ge exempel på några av de 

vanligaste huvudräkningsstrategierna som förekommer inom aritmetiken, det vill säga de fyra 

räknesätten som tas upp nedan.   

3.3.1 Addition 

1. Runda tal och överslagsräkning, vilket innebär att eleven avrundar ett av talen eller 

båda talen, mot närmaste runda tal, till exempel vid uppgiften 18+19, kan eleven 

avrunda 18 till 20 och 19 till 20 så det blir 20+20=40. Vi får ett ungefärligt svar och 

vet att det är 3 för mycket och får därför justera och ta bort 3 från 40.   

2. Räkning från den största termen. Den här strategin utnyttjar även den kommutativa 

lagen för addition
3
 till exempel: 2+19=19+2, och då blir det lättare för eleverna att ta 

två steg uppåt 19, 20, 21   

                                                           
3
 Den kommutativa räknelagen som lyder: a+b=b+a 
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3.3.2 Subtraktion 

1. Ta bort, innebär att eleven räknar bakåt till exempel på uppgiften 64-39, så börjar hen 

räkna från 64 och bakåt 63,62,61,60,59,49,39 och differensen är 25. 

2. Komplettera (lägga till). På uppgiften 64-39 kan eleven lösa uppgiften genom att räkna 

från 39 och uppåt tills summan blir 64. Så här: 40,41,42,43,44,54,64 och differensen 

är 25.   

3. Jämföra, innebär att eleven ska jämföra termerna med ett annat tal exempelvis i 

uppgiften 64-39, kan hen jämföra båda termerna med 40. 64 är 24 mer än 40 medan 39 

är 1 mindre än 40 så differensen blir 24+1=25. 

4. Runda tal och överslagsräkning, exempelvis i uppgiften 64-39 är det angeläget att 

avrunda 39 till 40, och då får eleven 64-40=24 och eftersom eleven har subtraherat ett 

tal för mycket så adderar hen bara 1 till differensen 24 så det blir 25.  

3.3.3 Multiplikation 

1. Dubblering och halvering. Ta till exempel uppgiften 4x8 om eleven är medveten om 

att 2x8=16 kan hen komma fram till att 4x8 är dubbelt så mycket som 2x8=16 så 4x8 

är lika med 32. Om eleven också vet att 8x8=64, kan hen med halvering komma fram 

till att 4x8 är hälften så mycket, det vill säga 32.   

2. Runda tal och överslagsräkning. Eleven avrundar talet så det blir lättare att räkna och 

hålla i minnet, till exempel 8x18, kan hen avrunda 18 till 20 så uppgiften blir 

8x20=160.  

3. Den kommutativa räknelagen som lyder a*b=b*a. Ett exempel är uppgiften 2x24 som 

eleven kan räkna 2+2+2+2+2+2+2+2+… men med hjälp av kommutativa räknelagen 

byter hen faktorernas position det vill säga 24x2 istället kan räknas 24+24=48. 

4. Konjugatregeln som lyder: (a+b)x(a-b). Uppgiften 6x14 tar eleven som exempel, först 

räknar hen 6x14=(10-4)x(10+4)=10x10-4x4=100-16=84  

3.3.4 Division 

1. Dela upp talen i termer eller i faktorer. Först ska eleven inspektera täljaren och med 

exemplet 64/4 så ska eleven tänka två tal som hen kan dela 64 med och båda talen 

måste vara delbara med 4. Till exempel 64/4=40+24/4=40/4+24/4=10+6=16 

2. Halvering, så tänker eleven på hälften och hälften av 64 är 32 och hälften av 4 är 2 så 

64/4 kan skrivas 32/2=16 

3. Dubblering. Eleven kan förlänga nämnaren och täljaren med 2, det vill säga dubbla, 

om det är tal med 5,15 och 20. Till exempel: 125/5=125x2/5x2=250/10=25 
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3.4 Algoritmer 

Algoritmer är förutbestämda och färdiga metoder som används för att utföra en beräkning. 

Beräkningen utförs i enlighet med ett på förhand givet mönster (Löwing, & Kilborn, 2003; 

Löwing, 2008). I det här avsnittet presenteras några av de vanligaste standardalgoritmerna för 

de fyra räknesätten.  

3.4.1 Addition 

Den additionsalgoritm som används i Sverige är den vertikala uppställningen, där eleven 

skriver en minnessiffra, på en ”hylla” ovanför talen. Exempel: 

    

 

 

Hur man utför deloperationerna i algoritmen varierar och beror dels på personen och den 

kulturen personen tillhör. Uträkningen kan utföras från höger till vänster eller vänster till 

höger, uppifrån och ner eller nerifrån och upp. Bokföringen av minnessiffror kan även det ske 

på olika sätt (Löwing, 2008 s.131).   

3.4.2 Subtraktion 

1. Lånemetoden bygger på tanken att eleven lånar ett tiotal till tio ental. Till exempel: 

4 minus 7 går inte. Eleven lånar ett tiotal från ettan och det blir 14-7=7. I 

tiotalsspalten är det noll kvar och då lånar eleven ett tiotal från tvåan. Så det 

blir 10-5=5. I hundratalsspalten är det en etta kvar och 1-1=0 (Löwing, 2008). 

 

 

2. Utfyllnadsmetoden bygger på att eleven gör en kvittning, det vill säga tar tiokamrater 

till det tal som skall subtraheras (Löwing, 2008) Exempel: 

4 minus 7 går inte. Eleven tar ett tiotal från ettan, och tänker att tiokamraten 

till 7 är 3, så 3+4=7. Den överstrukna ettan i tiotalsspalten är nu noll och 0-5 

går inte. Eleven tar ett tiotal från tvåan. Tiokamraten till 5 är 5 så 0+5=5. I 

hundraspalten är den överstrukna tvåan nu en etta och 1-1=0 (Löwing, 2008). 

Figur 1. Vertikal uppställning 

Figur 2. Lånemetoden 

Figur 3. Utfyllnadsmetoden 
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3.4.3   Multiplikation 

1. Kort algoritm. Vid användning av kort algoritm multiplicerar eleven entalen för 

sig och tiotalen för sig.  

 

 

 

 

 

      3.4.4    Division 

1. Kort division. Vid kort division skriver eleven division som ett bråk. Sedan 

ställer eleven frågan ”hur många gånger 4 går upp i 3?” och om det 

inte går ställer hen frågan ”hur många gånger 4 ryms i 35?” Svaret 

är då 8 som skrivs till höger om lika med tecknet. Sedan subtraherar 

hen 35-32=3. Och så fortsätter hen ställa frågan (Löwing, 2008).  

 

2. Liggande stolen. Eleven ställer upp division med nämnaren till höger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Trappan är den algoritmen som ersatte den italienska uppställningen under 

1960-talet. Denna metod ansågs vara en bra metod vid uträkning eftersom den 

metoden medför att eleven hade en bättre koll på decimaltalets placering 

(Löwing, 2008). 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Kort algoritm 

Figur 7. Kort division  

Figur 8. Liggande stolen 

Figur 10. Trappan  
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Beskrivningen ovan visar exempel på några av de vanligaste räknestrategierna som används 

vid huvudräkning respektive algoritmräkning. Överslagsräkning, räkning från den största 

termen, ta bort, komplettera (lägga till), jämföra, lika tillägg, dubblering och halvering är 

exempel på huvudräkningsstrategier. Additionsuppställning, lånemetoden, utfyllnadsmetoden, 

likatilläggsmetoden, långa-och korta algoritmer vid multiplikation, liggande stolen och 

trappan är exempel på olika typer av algoritmer beroende på räknesätt.   

3.5 Arbetsminne och hantering av tal 

När vi beräknar en matematisk uppgift spelar arbetsminnet en viktig roll för att till exempel 

komma ihåg de talen som ska räknas ut (Sterner & Lundberg, 2002). Arbetsminnet hanterar 

den information som vi får från omgivningen och har begränsad kapacitet men 

begränsningarna är individuella. Vi kan bara lagra information i arbetsminnet i en kort stund. 

Det kan även hända att vi överbelastar vårt arbetsminne (kognitiv överbelastning). Då blir det 

för mycket data på en gång och vi kan inte memorera allt utan viss data försvinner (Woolfolk, 

m.fl. 2012). Den begränsade kapaciteten av arbetsminnet kan leda till svårigheter för hur 

elever hanterar tal. En enkel additionsuppgift som 8+7 blir för svår för elever med 

lågpresterande arbetsminne att uträkna i huvudet. Dessa elever löser ofta uppgiften med hjälp 

av strategier som inte kräver associationer mellan de ingående talen och summan, till exempel 

räkna med hjälp av fingrarna (Sterner & Lundberg, 2002). Enligt Sterner och Lundberg 

(2002) räknar några elever även ut uppgifter med hjälp av minneskrävande och komplicerade 

strategier som ”räkna alla” och mentalalgoritm
4
. Dessa strategier kan överbelasta 

arbetsminnet, vilket innebär att några tal försvinner i minnet innan eleven kommer fram till 

lösningen.  

4 Metod 

Det här arbetet är en litteraturstudie vilket innebär att jag ska studera forskning som andra har 

genomfört inom mitt område. Jag ska inte skicka enkäter och ställa frågor till personer utan 

ställa mina frågor och leta efter svar i artiklar och texter som forskare har publicerat i litteratur 

och databaser (Rienecker & Jørgensen, 2002). Jag ska skaffa mig kunskaper genom 

litteraturen med fokus på det området jag ska fördjupa mig i. Jag ska göra iakttagelser i de 

texter jag läser och ska samtidigt se till att ha en tydlig struktur i mitt arbete. Enligt Hartman 

(2003) handlar inte litteraturstudien endast om att sammanställa och återge andras studier och 

                                                           
4 Elever räknar ut uppgiften i huvudet fast med hjälp av en algoritm, en uppställning.   



 
 

15 
 

faktauppgifter, utan att som författare kunna tolka och analysera den litteratur som används. 

Hur man väljer litteratur och hur man använder den är ett viktigt avsnitt i skrivandet av en bra 

studie (Rienecker & Jørgensen, 2002). 

I det här avsnittet presenterar jag vilka sökmetoder som används vid min litteratursökning, hur 

jag har valt ut mina artiklar och vad källkritik är. De valda artiklarna presenterar i en tabell. 

Avsnittet avslutas med en metoddiskussion.        

4.1 Litteratursökning 

Att söka litteratur från olika håll som databaser, bibliotekskataloger och böcker, är en viktig 

del i litteraturstudien (Hartman, 2003). Enligt Rienecker och Jørgensen (2002 s. 138-139) 

finns det tre grundläggande sökmetoder i litteratursökningen. De är: 

1) Kedjesökning. Denna metod innebär att studenten hittar lämplig litteratur genom att 

undersöka de referenslistor som finns i böcker och dokument från till exempel tidigare 

kurser. Det betyder att det ena dokumentet leder till det andra.   

2) Systematisk/elektronisksökning. Metoden innebär att studenten söker information, 

tidsskrifter och artiklar i de elektroniska databaserna som ERIC och LIBRIS.  

3) Slumpmässigsökning. Den här metoden innebär att studenten letar texter i flera 

webbsidor och böcker slumpmässigt. Det är slumpen som får avgöra vilka texter och 

artiklar hen hittar. Studenten undersöker länkar och böcker som väcker dennes 

intresse.  

Som undersökningsmetod har jag först använt mig av den slumpmässiga metoden. Jag gick 

igenom litteratur från tidigare kurser och har utnyttjat några av dem som källor. En 

kedjesökning har jag dessutom gjort då jag undersökte litteraturens referenslista. Som resultat 

av min kedjesökning lånade jag litteratur och böcker som författarna i föregående böcker har 

refererat till. Den största delen av min litteratursökning har genomförts enligt den 

systematiska/elektroniska metoden. Först och främst sökte jag från LIUs biblioteks hemsida 

som ger tillgång till flera databaser. Jag har nyttjat sökningsverktyget Unisearch och 

databasen ERIC (Educational Resources Information Center). ERIC är en databas som 

innehåller minst en miljon referenser till olika artiklar, rapporter och tidsskrifter från världen 

över. Sökorden som används vid sökningen i den databasen är på engelska. ERIC innehåller 

tidskriftsartiklar inom utbildningsvetenskap och pedagogik. Databasen LIBRIS har jag 

dessutom sökt ifrån. Den är en nätbaserad katalog för alla svenska universitets-och 
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högskolebibliotek. NCM
5
`s webbplats har jag även letat artiklar från. Nämnaren är en 

elektronisk resurs där dokument inom matematik som är skrivna på svenska finns att tillgå.  

4.2 Urval 

Jag behöver sökord för att få tag i litteratur som jag är i behov av. Sökorden är nyckeln till 

väsentlig litteratur inom det området jag ska skriva om. Då är det nödvändigt att precisera 

sökorden när jag söker i databaser. Sökord kan vara ämnesord, begrepp eller facktermer 

(Rienecker & Jørgensen, 2002).   

Hur man väljer och väljer bort litteratur kan ske i olika steg enligt Eriksson Barajas, m.fl. 

(2013 s. 83). Det första steget är att bestämma intresseområde och förbereda sökord. Mitt 

intresseområde är huvudräkning respektive algoritmräkning och hur dessa metoder främjar 

elevernas matematiklärande. Jag har förberett engelska sökord som ”mental calculation”, 

”mental computation”, algorithm, calculation methods, computation methods, mathematics, 

primary, calculation strategies, computation strategies, subtraction, addition, multiplication 

och division. I svenska databaser använder jag sökord som huvudräkning, algoritm, 

räknestrategier, räknemetoder, matematikundervisning och matematiklärande.  

Det andra steget är att fastställa kriterier (tidsperiod och språk) för den studien som väljs. Jag 

har valt att endast söka artiklar på svenska och engelska. Artiklarna ska även vara skrivna och 

publicerade under 2000-talet. Detta gör jag för att avgränsa sökomfattningen och se till att 

endast ta del av den senaste forskningen inom mitt problemområde.   

Det tredje steget är att utföra sökningen i lämpliga databaser. I databasen ERIC har jag sökt de 

flesta av mina artiklar. Jag använde och kombinerade flera sökord. Sökningskombinationen 

som computation + methods + mathematics + primary* gav 140 träffar. Jag eliminerade 

några artiklar genom att endast utnyttja dem som är ”peer reviewed” och är publicerade 

mellan år 2000-2015. Artiklar från den sökningen gav då 43 träffar. Jag använde mig 

dessutom av sökningskombinationen calculation* + mathematics + primary*. Den sökningen 

gav 81 träffar som sedan minskades till 35 efter att sorteringsalternativen ”peer reviewed” och 

publiceringsdatumet 2000-2015 valts. Sökningskombinationen calculation + strategies + 

mathematics + primary* gav 29 träffar som blev 12. ”Mental computation” + mathematics + 

primary* är en annan kombination. Med den här sökningen fick jag 42 träffar som sedan blev 

13 efter sorteringsalternativen. Den sista sökningskombinationen jag använde är algorithm + 

                                                           
5
 Nationellt Centrum för Matematikutbildning 
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mathematics + primary*. Sökningen resulterades i 96 träffar. Från 96 blev det då 27 eftersom 

jag valde att endast använda artiklar som är ”peer reviewed” och som publicerades år 2000-

2014. En asterisk * i slutet av ett sökningsord som primary* är till för att hitta flera 

ordkombinationer och sammansättningar av sökorden. Med sökordet primary* fick jag ord 

som primary education, primary grades, primary school och primary goals. Asterisk används 

för att vidga sökningen. Detta kallas för trunkering (Eriksson Barajas, m.fl.,2013).   

Det fjärde steget är att även på egen hand försöka leta efter ej publicerade artiklar. Artiklar 

som jag hittade från databaserna Unisearch och ERIC var tillräckligt många så jag beslutade 

att inte leta efter flera artiklar. Jag tycker att det är bättre att lägga mer tid på att studera de 

artiklar jag har, istället för att fortsätta leta och söka efter fler. Detta på grund av den 

begränsade tiden vi har för arbetet.    

Det femte steget är att välja väsentliga titlar och läsa sammanfattningar (abstracts). Efter att 

jag hade läst artiklarnas titlar och sammanfattningar fick jag sammanlagt 23 artiklar att 

studera och utvärdera mer ingående.  

Det sjätte steget är att genomföra en helhetsläsning och en kvalitetsvärdering. Efter min 

avvägning, utvärdering och helhetsläsning valde jag elva artiklar att fördjupa mig i. Dessa 

artiklar anser jag som relevanta och användbara för mitt problemområde samt att de belyser 

mina frågeställningar och syftet med arbetet. Artiklarna redovisar jag i tabellen nedan.  

Tabell 1. Det slutliga antalet artiklar 

Författare År Land Databas Sökord Metod Titel 

Anghileri, 

Julia 

2006 Storbritannien ERIC Algorithm + 

mathematics 

+ primary* 

Test A study of 

the impact of 

reform on 

students` 

written 

calculation 

methods after 

five years 

implementa-

tion of the 

National 

Numeracy 

Strategy in 

England  
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Bobis, 

Janette 

2006 Australien ERIC ”mental 

computation” 

+ 

mathematics 

+ primary* 

Observation From Here to 

There 

Caney, 

Annaliese 

2004 Australien ERIC Computation 

+ methods + 

mathematics 

+ primary* 

Intervjuer Numbers + 

magic = 

answers  

Students 

explaining – 

make the 

most of 

mental 

computation 

Fiori, Carla 

and 

Zuccheri, 

Luciana 

2005 Italien ERIC Algorithm + 

mathematics 

+ primary* 

Test An 

experimental 

Research on 

Error patterns 

In Written 

Subtraction  

Higgins, 

Heidi J. and 

Wiest, 

Lynda R.  

2006 USA ERIC Computation 

+ methods + 

mathematics 

+ primary* 

Intervjuer Individual 

Interviews as 

insight to 

children`s 

computatio-

nal thinking  

Lopez, 

Magdalena 

2014 Argentina ERIC Computation 

+ methods+ 

mathematics 

+ primary* 

Individuellt 

prov 

Development 

of working 

memory and 

performance 

in 

Arithmetic: a 

longitudinal 

study with 

children 
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Lucangeli, 

Daniela, 

Tressoldi, 

Patrizio E., 

Bendotti, 

Monica, 

Bonanomi, 

Michela and 

Siegel, 

Linda S. 

2003 Italien Unisearch Mental 

calculation + 

mathematics 

+ primary* 

Test Effective 

strategies for 

mental and 

written 

arithmetic 

calculation 

from the third 

to the fifth 

grade  

McIntosh, 

Alistair 

2004 Tasmanien, 

Australien 

ERIC Computation

+ methods+ 

mathematics

+ primary* 

Intervjuer 

Observation 

Developing 

Computation 

Mead, Katie 

and 

Maxwell, 

Tom W. 

2010 Australien ERIC Computation

+ methods+ 

mathematics

+ primary* 

Skriftligt 

och 

muntligt 

prov 

Using the 

Counting on 

Mathematics 

strategies: an 

action 

research case 

study 

Torbeyns, 

Joke and 

Verschaffel, 

Lieven 

2013 Belgien  Unisearch Mental 

calculation + 

mathematics 

+ primary* 

Test Efficient and 

Flexible 

strategy use 

on multi-digit 

sums:              

a choice/no 

choice study 

Witt, 

Marcus 

2010 Storbritannien ERIC Calculation + 

strategies + 

mathematics 

+ primary* 

Experiment Cognition in 

Children`s 

Mathematical 

processing: 

bringing 

psychology 

to the 

classroom  
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4.3 Källkritik 

Information finns att söka överallt, till exempel på olika webbsidor. De förekommer i en stor 

omfattning. Detta gör att det blir svårare att få tag i relevanta artiklar bland massorna 

(Hartman, 2003). Det är då viktigt för mig att granska och förhålla mig källkritisk. Men vad 

menas med att vara källkritisk? Det innebär att jag som läsare tar reda på och kontrollerar om 

de fakta som de läggs fram är lämplig, rimlig och äkta (Thurén, 2005). Det finns fyra kriterier 

att utgå ifrån för att fastställa om fakta är sanna eller åtminstone troliga enligt Thurén (2005 

s.13). De fyra källkritiska principerna är: 

1) Äkthet. Det innebär att avgöra om ett dokument är äkta. Det handlar om att bedöma 

om texten är baserad på forskning eller endast på författarens egna uppfattningar och 

hypoteser.  

2) Tidsamband. Det innebär att kontrollera tidskillnaden mellan när forskningen är 

genomförd och när artikeln är publicerad. Det är inte önskvärt att använda en artikel 

om tidsavståndet mellan forskningsgenomförande och publiceringsdatum är stort. Då 

tvivlar man och blir misstänksam på sådana dokument.  

3) Oberoende. Det betyder att texten kan ”stå för sig själv”, det vill säga att den inte är 

ett referat eller ett duplikat från någon annans arbete.  

4) Tendensfrihet. Detta innebär att den källan som används inte ger en snedvriden bild 

av verkligheten. Viktigt då att granska om författarens egna politiska, personliga, 

ekonomiska och sociala värderingar har påverkat källans innehåll.  

De källor som jag har använt är relevanta och granskade ”Peer reviewed”, vilka är de mest 

trovärdiga (Rienecker & Jørgensen, 2002). Dessa är främst förstahandskällor. De artiklar där 

författaren är den som själv genomfört forskningen. Det finns tre typer av källor: (a) 

Primärkällor (förstahandskällor) – är obearbetat material ”råmaterial”. Källan är grundad på 

en erfarenhetsbaserad kunskap. (b) Sekundärkällor – är källor som bearbetar och tolkar 

primärkällorna, där teorier används vid analys. (c) Tertiärkällor – är källor som sammanställer 

sekundärkällan. Våra läroböcker är exempel på det senare (Rienecker & Jørgensen, 2002). 
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4.4 Metoddiskussion 

I min litteraturstudie har jag endast använt mig av internationella artiklar eftersom jag inte har 

hittat lämplig svensk forskning som belyser mitt område. Avsaknaden av svenska artiklar kan 

bero på flera faktorer. Den första kan vara att jag endast sökte vetenskapliga artiklar 

publicerade mellan år 2000-2015. Den andra kan vara att jag endast använde artiklar som är 

”Peer Reviewed” och förstahandskällor. Den tredje kan också vara de sökord som jag har 

använt. Mina sökord omfattar kanske inte alla område inom huvudräkning och 

algoritmräkning. Den fjärde kan vara att jag inriktade min sökning i grundskolans tidigare år 

”Primary”. Det finns svensk forskning som handlar om de två räknemetoderna men på grund 

av de begränsningar som jag har gjort förekom de inte i mina sökresultat. Ett exempel på detta 

är Dagmar Neumans avhandling ”The Origin of Arithmetic Skills”. Avhandlingen är 

publicerad under 1980-talet, vilket är för gammalt att inkludera i mitt urval. I tidskriften 

Nämnaren som ges ut av Nationellt Centrum för Matematikutbildning (NCM), har det under 

de senaste decennierna periodvis pågått en debatt som handlar om användningen av 

algoritmer, huvudräkning och skriftlig huvudräkning i skolan. Ett exempel på en artikel som 

argumenterar för skriftlig huvudräkning samt argumenterar mot algoritmräkning är ”Skriftlig 

huvudräkning igen” av Birgitta Rockström medan en artikel som förespråkar algoritmer är 

”Elever har rätt att få lära sig räkna” av Bengt Johansson. Eftersom jag endast har använt 

vetenskapliga artiklar samt de som är ”Peer Reviewed” hade jag inte kunnat utnyttja dem. 

Alla dessa begränsningar gjordes för att endast ta del av de senaste och trovärdigaste 

artiklarna, vilket medförde att jag fick en väl begränsad artikelsökning.    

5 Resultat  

Här presenterar jag svar på mina frågeställningar och redovisar forsking som belyser mitt 

syfte med arbetet. Resultatet presenterar jag under två huvudrubriker; Huvudräkning och 

Algoritmräkning.  Rubrikerna har koppling till mina frågeställningar. Under varje 

huvudrubrik redovisar jag svar på frågeställningarna i form av passande underrubriker. 

Avsnittet avslutas med en summering av resultatet.   

5.1 Huvudräkning  

Under den här rubriken redovisar jag svar på min första frågeställning ”På vilket sätt påverkar 

huvudräkning elevernas matematiklärande?” Svaren presenteras i tre underrubriker: (1) 
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Utveckling av talförståelse vid huvudräkning, (2) Muntliga förklaringars betydelse vid 

huvudräkning, (3) Arbetsminnets betydelse vid huvudräkning. 

 5.1.1 Utveckling av talförståelse vid huvudräkning  

McIntosh (2004) artikel beskriver ett projekt som genomfördes i Tasmanien under två år, 

mellan 2002-2003. Projektet engagerade nio skolor, varav fem statliga skolor, två katolska 

skolor och två friskolor. Deltagarna var 37 lärare från årskurs 2 till årskurs 4. Ett viktigt inslag 

i arbetet var att avgöra vilka strategier och metoder i klassrummet som utvecklar elevernas 

taluppfattning och förmågan att analysera och förstå sitt räknande. I det tidiga stadiet av 

arbetet fokuserade lärare och elever endast på huvudräkning. Detta gjorde lärarna eftersom 

huvudräkning är en förutsättning för eleverna att utveckla de informella skriftliga metoderna, 

det vill säga skriftlig huvudräkning och egna räknestrategier. Projektet uppmuntrade lärarna 

att lägga fokus på huvudräkning vid räknandet av tiotal och ental. Det visar sig i McIntosh 

(2004) studie att lärarna som har varit med i projektet har varit positiva till projektets resultat. 

De har observerat att eleverna har varit entusiastiska under matematiklektionerna. Lärarna har 

även noterat att eleverna ligger ett steg före dem när det gäller att utveckla räknestrategier. 

Alla lärare som har deltagit i undersökningen är eniga om att huvudräkning ökar elevernas 

kompetens och förtroende att hantera tal och förstå talens platsvärde. De flesta deltagande 

skolor anser att förskola och förskoleklass är ett bra stadie att börja introducera huvudräkning. 

Lärarna inser att den ökande förståelsen för tal och talens platsvärde, vilka eleverna utvecklar 

genom huvudräkning, ligger till grund för senare användning av algoritmer (McIntosh, 2004). 

Andra forskare som kommit fram till liknande resultat är Higgins (Higgins & Wiest, 2006) 

som skrivit om att huvudräkningsmetoden ger elever självförtroende och förståelse när de 

räknar. När Higgins gav en elev uppgiften 54 plus 38, räknade eleven ut detta direkt i 

huvudet. Han förklarade att han har tagit bort 4 ifrån 54 och adderat den med 38 som då blev 

42 och fått då summan 92, 50 plus 42. Efteråt ställde Higgins en avsiktlig och felaktig uppgift 

till pojken. Pojken förstod att uppgiften var felaktig och gav då rätt svar samt en förklaring på 

hur han hade räknat ut uppgiften. Higgins (Higgins & Wiest, 2006) konstaterade att pojken 

har visat en förståelse för tal och kompetens att hantera dem. Eleven kunde dela upp talen och 

sätta ihop dem igen på ett korrekt sätt. Han behövde inte använda fingrarna eller förlita sig på 

en algoritm vid sin uträkning (Higgins & Wiest, 2006).  

En annan forskning (Fiori & Zuccheri, 2005) menar att det är ytterst viktigt för eleverna att 

öva och använda huvudräkning för att kunna utföra överslagsräkningar och få förståelse för de 
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tal eleverna räknar ut. Detta är på grund av att när elever utför subtraktionsberäkningar med 

hjälp av en algoritm blir svaret ibland större än själva minuenden
6
. Till exempel om elever får 

uppgiften 130 minus 48 kan de komma fram till svar som 131 eller större. Det är vanligt att 

eleverna inte kontrollerar rimligheten i sina svar. Att uppskatta rimligheten av sitt svar är 

essentiellt för att utveckla ett rationellt tänkande (Fiori & Zuccheri, 2005).       

5.1.2 Muntliga förklaringars betydelse vid huvudräkning  

Katie Mead (Mead & Maxwell, 2010) genomförde ett aktionsforskningsprojekt i sin klass. 

Projektet gick ut på att hon skulle undervisa nio lågpresterande elever baserat på ett program 

som heter Counting On. Hon hade uppmärksammat att alla de nio eleverna hade svårare att 

utföra huvudräkning än de övriga eleverna i klassen. Counting On programmet introducerar 

fem steg som hjälper eleverna att utveckla räknestrategier, från ineffektiva till de mer 

sofistikerade. De nio eleverna undervisades om talens platsvärde, multiplikation och division. 

Två test, ett skriftligt och ett muntligt, gavs för att kontrollera om eleverna hade utvecklat ett 

matematiklärande efter uppföljandet av programmet. I det muntliga testet fick eleverna frågor 

som uppmuntrade dem att använda sig av huvudräkningsstrategier och metoder. I det 

skriftliga testet fick eleverna en divisionsuppgift där eleverna behövde utföra uppgiften med 

en algoritm. Det visade sig att flera elever hade svårigheter att utföra algoritmer och därmed 

fått felaktiga svar. Uppgifter där eleverna förklarade sina svar vid huvudräkning klarade de 

dock bra. Counting on programmet verkar ha gett eleverna bättre förtroende för deras 

matematiska förmågor i relation till talens platsvärde, multiplikation och division (Mead & 

Maxwell, 2010).      

Studien som McIntosh (2004) har genomfört visar att genom huvudräkning har alla elever fått 

stor säkerhet när de löser matematiska problem samt utvecklat en förståelse för tal och talens 

platsvärde. Eleverna skulle inte bara lära sig några metoder utantill utan läraren motiverade 

dem till att utveckla informella strategier samt förklara sina beräkningar muntligt. Lärarna 

uppmärksammat att även de lågpresterande eleverna fått förtroende för sina beräkningar.  

Även om deras svar på papper är felaktiga så finns det möjlighet att förklara för läraren hur de 

tänker.  

Caney (2004) tar även upp huvudräkning samt betydelsen av en muntlig diskussion vid 

användning av metoden i sin artikel. Enligt Caney (2004) handlar vanligtvis inte 

huvudräkning om att hitta och följa en strategi utan den är startpunkten där en strategi 

                                                           
6
 Minuend i exemplet 122-20=102 är då termen 122 
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utvecklas. Caney brukar få höra kommentarer från elever under en huvudräkningsuppgift. 

Eleven säger exempelvis att hen har fått en mental blockering eller att det snurrar för många 

tal i huvudet. Ibland fastnar eleverna på att försöka komma ihåg stegen för att lösa uppgiften 

istället för att koncentrera sig på talen och på de strategier som finns till hands. Hennes studie 

poängterar att huvudräkningen i skolan inte endast bör fokusera på att komma till ett rätt svar. 

Det är viktigare att eleverna diskuterar och förklarar sina räkneprocesser. Under diskussioner 

kan elever ta del av varandras strategier samt få möjlighet att utvärdera sin egen strategi. 

Läraren ska även stötta elever vid huvudräkning genom att ställa frågor som ”Hur har du 

kommit fram till svaret?” ”Varför fungerar den strategin?” Dessa frågor ger läraren möjlighet 

att få en glimt in i elevernas tankar och förstå tal genom ett elevperspektiv (Caney, 2004).  

5.1.3 Arbetsminnets betydelse vid huvudräkning   

En artikel av Lopez (2014) undersökte 90 elever i årskurs ett, två och tre i tre år. Målet med 

forskningen var att studera förhållanden mellan elevernas arbetsminne och deras prestationer i 

aritmetik. Undersökningen visar att kapaciteten av vårt arbetsminne utvecklas och ökar 

gradvis med tiden.  Den åskådliggör dessutom att arbetsminnet påverkar vilken räknemetod 

eleverna utnyttjar vid räknandet. Huvudräkningsstrategier är de dominerande metoderna för 

elever med högpresterande arbetsminne medan användning av kontrollstrategier, som 

miniräknare och skriftlig räkning samt utnyttjandet av laborativa material framträder starkast i 

den gruppen med lågpresterande arbetsminne (Lopez, 2014).   

Witt (2010) genomförde också en studie som fokuserar på barns arbetsminne. Han utförde två 

experiment tillsammans med en grupp nio och tio åringar. Experimentens ena syfte var att 

studera vilka räknestrategier som är dominerande hos barn. Det andra syftet var att hitta ett 

bevis på om arbetsminnets kapacitet påverkar utvecklingen av olika strategier. Studien visar 

att barn med lågt arbetsminne har svårt att lagra tal i huvudet när de räknar. Detta resulterar i 

att dessa barn använder sig av fingrarna när de utför en beräkning. Läraren kan hjälpa dem att 

utveckla en mer sofistikerad strategi genom att uppmuntra dem att skriva ned de räknesteg 

som de utför vid huvudräkning. Detta gör eleven för att avlasta arbetsminnet. När eleven till 

exempel räknar uppgiften 35+9, så kan hen istället för att endast räkna i huvudet, skriva ner 

35, 45, 44 på ett papper. När ett barn börjar nå framgång med sitt räknande och lyckas med 

den strategin som används kan dessa framgångar motivera barnen att fortsätta utveckla mer 

sofistikerade strategier (Witt, 2010).      



 
 

25 
 

5.2 Algoritmräkning 

Under den här rubriken redovisar jag svar på min andra frågeställning ”På vilket sätt påverkar 

algoritmräkning elevernas matematiklärande?” Svaren presenteras i tre underrubriker: (1) 

Snabba och korrekta uträkningar vid algoritmräkning, (2) Förståelsen missgynnas vid 

algoritmräkning, (3) Andra strategier förbises vid algoritmräkning. 

5.2.1 Snabba och korrekta uträkningar vid algoritmräkning  

I en artikel av Julia Anghileri (2006) visar hon vilka räknemetoder som hjälper eleverna vid 

sitt räknande. Hon utförde en studie år 2003 för att studera effekten av reformen (National 

Numeracy Strategy) som implementerades i England 1998. Hennes forskning involverade 275 

elever, i nio och tio års ålder, från tio skolor. Eleverna svarade på tio divisionsuppgifter. 

Studien visar att sex av skolorna främst använde informella räknemetoder medan eleverna i de 

resterande fyra skolorna till stor del använde sig av standardskriftliga metoder. De två 

skolorna som nådde bäst resultat använde mest formella skriftliga metoder, det vill säga 

algoritmer. Det visade sig även att elever som använde sig av informella strategier, det vill 

säga egna strategier, tenderade att lämna en ofärdig och felaktig beräkning. Det framgår av 

studien att pojkar nyttjar huvudräkning oftare och är mer kompetenta med metoden än flickor. 

Pojkarna är också mer framgångsrika vid användning av informella strategier dvs. egna 

strategier. I skolor där flickor är framgångsrika har de använt algoritmer. Det ser ut som att 

metoderna hjälper flickorna med sitt behov av att ha en struktur i räkningen (Anghileri, 2006).    

Torbeyns & Verschaffel (2013) har också utfört en studie som undersöker vilka räknemetoder 

eleverna väljer vid sitt räknande. Studien handlar om att analysera barns användning av 

huvudräkningsstrategier och algoritmer när de räknar ut flersiffriga addition och subtraktions 

uppgifter. Studien genomfördes tillsammans med 21 årskurs fyra elever, i 9-10 års ålder, i 

Flanders, Belgien. I Belgien introduceras huvudräkningsstrategierna i årskurs 2 medan 

undervisning och användning av algoritmer börjar i årskurs 3. Forskningen gick ut på att 

eleverna svarar på additions-och subtraktionsuppgifter. Provsekvenserna var baserade på en 

metod som heter ”choice/no-choice” metoden. Det betydde att i den första provomgången fick 

eleverna välja fritt att antingen räkna med hjälp av huvudräkning eller algoritm. I den andra 

provomgången fick eleverna endast använda huvudräkning och i den tredje och sista 

provomgången endast algoritmräkning. Vid varje provomgång noterades elevernas svar, 

strategin som användes och även hur snabbt eleverna löste uppgiften. Innan eleverna började 

räkna fick de först en instruktion från forskarna att lösa uppgiften så exakt och så snabbt som 
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möjligt. I den första provomgången använde de flesta elever (57 %) sig av både huvudräkning 

och algoritmräkning minst en gång. Ungefär en fjärdedel (24 %) löste uppgiften med hjälp av 

algoritm och de resterande (19 %) förlitade sig helt på huvudräkning. Studien visar att i 

gruppen som använde sig av båda räknemetoderna så besvaras 80 % av uppgifterna med 

algoritm och 20 % med huvudräkning. Det obligatoriska användandet av algoritm i den tredje 

provomgången ledde till många korrekta och exakta svar. Eleverna löste uppgifterna mer 

exakt när de använde sig av algoritmer jämfört med när de löste dem med hjälp av 

huvudräkning. Den obligatoriska användningen av standardalgoritm ledde inte bara till mer 

korrekta svar utan också till snabbare uträkningar (Torbeyns & Verschaffel, 2013). 

5.2.2 Förståelsen missgynnas vid algoritmräkning   

McIntosh (2004) skriver i sin artikel att när det gäller räkning av stora tal, vilka är svåra att 

hantera i huvudet, ska läraren be eleverna att skriva beräkningen på ett papper, det vill säga att 

utföra en skriftlig huvudräkning. Läraren ska inte introducera standardalgoritmer eftersom de 

enligt McIntosh (2004) är främmande metoder för elevernas räkneprocess. En lärare som har 

introducerat standardalgoritmer i årskurs två och tre, har antagit att eleverna förstår sina 

matematiska beräkningar men inser senare att den uppfattningen är fel. När läraren har börjat 

undervisa informella strategier till eleverna har hen observerat att eleverna nu förstår det de 

gör. Därför har läraren insett att standardalgoritmer inte är nödvändiga för att lösa 

matematiska problem. Hur eleven löser ett matematiskt problem måste ske individuellt, det 

vill säga att eleven måste få välja själv vilken lösningsstrategi som passar denne och 

uppgiften. Lärarna har kommit till insikt i att det lämpliga året att introducera 

standardalgoritmer är i årskurs fyra eller fem. Det är då eleverna redan har utvecklat och kan 

tillämpa sina egna strategier som passar dem (McIntosh, 2004).    

I en annan artikel skriver Bobis (2006) om bekymmer som kan uppstå om läraren introducerar 

algoritmer för tidigt. Ett problem med att introducera standardalgoritmer i låga åldrar är att 

eleverna kommer nyttja metoden på ett felaktigt sätt, menar Bobis (2006) eleverna kommer 

fokusera på att snabbt lösa uppgiften genom algoritm istället för att förstå vad de räknar. När 

en elev känner sig trött, har tråkigt eller utsätts för en tidspress under en matematisk uppgift 

väljer då eleven en lättare och snabbare räknemetod som inte kräver förståelse för tal. 

Modellen ”learning by doing” vilket innebär att elever lär sig genom att utföra något är inte 

tillräcklig. Att förstå det man utför är också nödvändigt.  Standardalgoritmer utförs genom 
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olika steg och ett rätt svar är beroende av hur eleven ställer upp talen. Hur eleven arrangerar 

talen i en algoritm kräver inte att hen förstår talens riktiga platsvärde (Bobbis, 2006).  

Nästa artikel handlar också om förhållandet mellan algoritmräkning och talförståelse. Higgins 

(Higgins & Wiest, 2006) intervjuade sina årskurs två elever. Syftet var att få en inblick i 

elevernas förståelse när de löser en uppgift. Hon gav uppgiften 24 +17 till en elev. Eleven 

försökte komma ihåg siffrorna i huvudet men räknade uppgiften med hjälp av sina fingrar. 

Higgins frågade eleven om hen hade en annan strategi och som svar ställde eleven upp en 

traditionell algoritm, en uppställning. Hen adderade entalsspalten och sedan tiotalsspalten. 

När läraren medvetet ifrågasatte summan kunde inte eleven försvara sitt svar utan utförde sin 

algoritm igen. Eleven var övertygad om att summan var fel men kom inte på vad som hade 

blivit fel. Hen kunde inte resonera om sitt svar. Enligt Higgins bemästrade eleven algoritm 

och hen räknade fram ett korrekt svar men det som fattades var att hen inte kunde ge en 

förklaring till sin uträkning (Higgins & Wiest, 2006).    

Fiori och Zuccheri (2005) tar också upp algoritmer och hur metoderna påverkar elevernas 

talförståelse. Studien genomfördes för att fastställa de felen som elever begår vid en skriftlig 

subtraktion. De skickade frågeformulärer till 732 elever, i 9-12 års ålder. 

Subtraktionsuppgifter som krävde en algoritm ”lånemetoden” orsakade svårigheter hos elever. 

Detta förekom särskilt vid uppgifter där eleven behövde låna från talet noll. Under 

forskningen noterade de att eleverna hade svårt att förstå innebörden av talet 0 som antal och 

som tal. Detta problem uppstår om elever använder sig av konkret material under en lång 

period när dem ska lära sig talsystemet (Fiori & Zuccheri, 2005).  

5.2.3 Andra strategier förbises vid algoritmräkning  

Daniela Lucangeli (Lucangeli m.fl. 2003) är en av forskare som studerar vilka räknemetoder 

eleverna väljer vid sitt räknande. Studien undersöker vilka huvudräkningsstrategier och 

skriftliga räkningsstrategier elever väljer vid addition, subtraktion, multiplikation och 

division. Deltagarna var 200 elever mellan 8-11 års ålder. De svarade på olika räkneuppgifter 

individuellt. Under testet frågade även forskarna eleverna om hur de räknade ut uppgiften. 

Vid den skriftliga räkningen var standardalgoritm, uppställning, den mest effektiva 

räknemetoden för addition i årskurs 3 och subtraktion i årskurs 4. En strategi klassificerades 

som effektiv om 75 % av eleverna svarade rätt på uppgiften. När huvudräkning utfördes med 

hjälp av en algoritm visade det sig att det inte är lika effektivt som att skriva ned den på ett 

papper, men det visade sig att eleverna ofta använder mentalalgoritm, det vill säga att elever 
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räkna ut uppgiften i huvudet fast med hjälp av en algoritm, när de räknar. Att räkna från den 

största termen, komplettera (lägga till) och omgruppera är de huvudräkningsstrategier som 

anses vara effektivare än mentalalgoritm både i addition och subtraktion. I multiplikation-och 

divisionsuppgifter hade forskarna observerat att de metoder som används vid både huvud-och 

skriftlig räkning är algoritmer. Forskarna konstaterade att algoritmer var de dominerande och 

effektivaste metoderna i årskurs tre till fem (förutom i skriftlig division). Elevernas val av 

strategier verkar bero på deras erfarenhet samt hur ofta strategierna används och övas. Att 

metoden passar eller ej till uppgiften spelar inte någon roll eftersom eleverna ändå väljer den 

strategi som de har mest erfarenhet av. Studien visar att algoritm inte är en strategisk procedur 

utan en fixerad, inlärd, ej flexibel och ej anpassbar färdighet. Utifrån de data som forskarna 

hade samlat in verkade det som att eleverna uppvisade en övertro i effektiviteten av 

algoritmer men visade mindre hänsyn till andra mer utvecklande strategier som till exempel 

omgruppering där talen delas upp i termer och faktorer (Lucangeli mfl. 2003).               

Studien som Torbeyns och Verschaffel (2013) har genomfört visar också att eleverna tenderar 

att inte välja en strategi som passar den uppgiften som ges utan väljer istället en strategi som 

de behärskar. Studien pekade på att introduktionen och användningen av algoritmer i årskurs 

tre resulterade i att elever främst valde algoritmer även om de uppgifter som gavs inbjöd 

möjligheter att lätt kunna lösas med huvudräkning. Huvudräkningsstrategier som eleverna 

lärde sig i årskurs 2 och början av årskurs 3 tenderar att stagnera eller avta. Detta är på grund 

av att i årskurs 3 och 4 fokuserar man mest på skriftliga algoritmer (Torbeyns & Verschaffel, 

2013).       

 5.3 Summering av resultat  

Forskning har visat att huvudräkning hjälper eleverna att utveckla en ökad förståelse för tal 

och talens platsvärde (Fiori & Zuccheri, 2005; Higgins & Wiest, 2006; McIntosh, 2004). Den 

möjliggör även att eleverna kan ge förklaringar och försvar för sina beräkningar. Genom 

huvudräkning får eleverna bättre självförtroende och kompetens att hantera tal. Eleven kan 

dela upp talen och lägga ihop dem igen på ett korrekt sätt (Higgins & Wiest, 2006; McIntosh, 

2004). Forskning visar dessutom att diskussion är viktigt vid huvudräkning eftersom den 

skapar möjligheter för eleverna att evaluera och examinera sin strategi (Caney, 2004; Higgins 

& Wiest, 2006; McIntosh, 2004; Mead & Maxwell, 2010). Forskarna har även kommit fram 

till att vårt arbetsminne påverkar vilken räknemetod vi väljer att använda. Elever som har 

högpresterande arbetsminne väljer och använder huvudräkning medan de som har låg 
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arbetsminneskapacitet har svårare att lagra tal i huvudet och väljer därmed bort huvudräkning 

(Lopez, 2014; Witt, 2006).   

Flera forskare har kommit fram till att eleverna använder algoritmräkning för att räkna ut 

uppgiften snabbt och få korrekt svar men utan förståelse. Vid algoritmräkning behöver elever 

endast ställa upp talen på rätt sätt för att få fram rätt svar, vilket inte kräver djupare förståelse 

för tal och talens platsvärde (Bobis, 2006; Fiori & Zuccheri, 2005; Higgins & Wiest, 2006; 

McIntosh, 2004). Enligt Anghileri (2006), Fiori och Zuccheri (2005), Higgins och Wiest 

(2006), Lucangeli m.fl. (2003), McIntosh (2004) och Torbeyns och Verschaffel (2013) är 

algoritmräkning effektivt men inte flexibelt. Elever utför uträkningen på samma sätt även om 

uppgiften erbjuder möjligheter till andra strategier. De flesta elever som använder metoden får 

fram rätt svar vid uträkningen men har svårare att förklara och redogöra varför svaret är 

korrekt eller felaktigt.       

6 Diskussion 

I det här avsnittet ska jag bearbeta och analysera resultaten kopplat till arbetets bakgrund, 

syfte samt mina egna erfarenheter i skolan. Syftet med arbetet är att utveckla fördjupad 

kunskap om huvud- respektive algoritmräkningens inverkan på elevernas matematiklärande. 

Diskussionen genomförs under följande rubriker; (1) Huvudräkning utvecklar en ökad 

talförståelse. (2) Diskussionens betydelse vid huvudräkning. (3) Arbetsminnets inverkan på 

elevernas val av strategier. (4) Algoritmräkning är effektivt men inte flexibelt. (5) 

Algoritmräkning missgynnar elevernas förståelse. Därefter avslutar jag diskussionen med att 

presentera fyra slutsatser.  

6.1 Huvudräkning utvecklar en ökad talförståelse  

Enligt McIntosh (2004) ökar huvudräkning elevernas förståelse för tal och talens platsvärde. 

Genom huvudräkning har elever fått självförtroende och kompetens att hantera tal (Higgins & 

Wiest, 2006; McIntosh, 2004). Alla elever, även de lågpresterande, har varit aktiva och 

entusiastiska under undervisningen (McIntosh, 2004). Med huvudräkning kan eleverna dela 

upp talen och sätta ihop dem igen på ett korrekt sätt samt förklara sina beräkningar (Higgins 

& Wiest, 2006; McIntosh, 2004). Den visar då att genom huvudräkning utvecklar eleverna en 

god taluppfattning. Enligt Löwing (2008) innebär taluppfattning att individen har kunskap och 

känsla för tal och dess uppbyggnad. En frekvent användning av huvudräkning i klassen 
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hjälper eleverna att utveckla en känsla för tal och kompetens att hantera dem (Higgins & 

Wiest, 2006; McIntosh, 2004), men det är också viktigt att notera att elever behöver en 

talförståelse för att kunna räkna i huvudet (Löwing, 2008). Huvudräkning och taluppfattning 

går hand i hand. Innan lärarna kan börja introducera huvudräkning så måste elever först 

utveckla några matematiska förkunskaper såsom behärskning av talens ordning i talsystemet, 

talens grannar och grannens granne, 10-och 100-kamrater samt de grundläggande 

räknelagarna och räknereglerna (Löwing, 2008). Varför säger lärarna i McIntosh (2004) 

forskning att det är lämpligt att börja med huvudräkning i förskolan? Utifrån min studies 

resultat, kan detta innebära att barnen i den tidiga förskoleåldern behöver lära sig om tal och 

talens egenskaper. Det kan exempelvis handla om att lära barnen räkna från 0-10 och att även 

räkna baklänges från 10-0 samt lära barnen om talens granne till exempel att 2 kommer efter 1 

osv.      

6.2 Diskussionens betydelse vid huvudräkning 

Flera av forskarna (Caney, 2004; Higgins & Wiest, 2006; McIntosh, 2004; Mead & Maxwell, 

2010) belyser betydelsen av diskussion och kommunikation vid huvudräkning. Caney (2004) 

menar att huvudräkning inte endast bör fokusera på rätt svar utan hur elever har kommit fram 

till svaret och vilka strategier och processer som används vid uträkningen är viktigare (Caney, 

2004; Higgins & Wiest, 2006; McIntosh, 2004; Mead & Maxwell, 2010). Att eleverna 

förklarar och redovisar sitt svar muntligt är ett sätt för läraren att få en inblick i elevernas 

tankar samt förstå tal genom ett elevperspektiv. Att ta del av varandras förklaringar är också 

ett sätt för eleverna att utvärdera och förbättra sina egna strategier (Caney, 2004). I praktiken 

ser undervisningssituationen helt annorlunda ut än vad forskarna säger i beskrivningen ovan. 

Eleverna ägnar mycket av sin tid till att räkna tyst i matteboken utifrån det jag har sett ute i 

skolorna. Denna situation är dock inte ny. I Lgr 80s kommentarmaterial (Skolöverstyrelsen, 

1982) står det att eleverna bör ägna sig mer åt huvudräkning, där diskussion ska framkomma i 

undervisningen men situationen i klassrummen förblir oförändrad. Det står också i Lgr 

11(Skolverket, 2011) att eleverna ska få kunskap om huvudräkning och skriftlig räkning 

därför anser jag att lektionstiden bör fördelas lika mellan de två räknemetoderna. Det bästa 

sättet att undervisa huvudräkning är genom en muntlig diskussion (Caney, 2004; Higgins & 

Wiest, 2006; McIntosh, 2004; Mead & Maxwell, 2010). Genom diskussion får elever 

möjlighet att förklara och rättfärdiga sina svar så att även om uträkningen på papper är fel, så 

kan en muntlig förklaring korrigera detta (Caney, 2004; Higgins & Wiest, 2006; McIntosh, 

2004; Mead & Maxwell, 2010). Är det då inte dags att skolan genomför en förändring, att 
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använda huvudräkning, att diskutera och att prata mer under lektionerna? Utifrån min studies 

resultat kan lärarna tillsammans med eleverna åstadkomma detta genom att diskutera 

räknestrategier och matematiska uträkningar i klassrummen. 

6.3 Arbetsminnets inverkan på elevernas val av strategier  

Undersökningen som Lopez (2014) och Witt (2010) har genomfört visar att elever med hög 

arbetsminneskapacitet använder huvudräkningsstrategier vid uträkningen av tal. Elever med 

lågpresterande arbetsminne använder däremot stödmaterial vid beräkningen. Dessa elever har 

svårt att lagra tal i huvudet. De väljer då att använda miniräknare, skriftlig räkning, laborativa 

material eller räknar med hjälp av sina fingrar (Lopez, 2014; Witt, 2010). Vid användning av 

vissa av de föregående strategierna får elever svårighet att associera den lösningen som de 

kommit fram till med de ingående talen i uppgiften. Låg hastighet i arbetsminnet kan medföra 

att några tal glöms bort (Sterner & Lundberg, 2002). Detta kan bero på att vårt arbetsminne 

har en begränsad kapacitet, vilket innebär att det inte kan komma ihåg alla tal samtidigt 

(Woolfolk, m.fl., 2012). Enligt Witt (2010) kan läraren hjälpa elever med låg 

arbetsminneskapacitet genom att låta dem skriva anteckningar vid huvudräkning. Genom 

skriftlig huvudräkning avlastar eleven sitt arbetsminne (Witt, 2010). Det står i Lgr 11 

(Skolverket, 2011) att i slutet av årskurs tre ska elever kunna utföra beräkningar med hjälp av 

huvudräkning och skriftlig räkning. Skriftlig räkning i det här fallet innebär inte endast 

algoritmer utan den kan vara skriftlig huvudräkning. Utifrån mitt resultat kan jag då föreslå att 

läraren bör ta hänsyn till elevernas variationer och olikheter i arbetsminneskapacitet. Läraren 

bör tidigt utvärdera och upptäcka vilka elever som har låg arbetsminneskapacitet för att tidigt 

kunna hjälpa dem.   

6.4 Algoritmräkning är effektivt men inte flexibelt 

Själv använder jag mig av algoritmer när jag vill lösa aritmetikuppgifter. Algoritmer gör att 

jag löser uppgifter snabbt och korrekt. Anghileri (2006) uttrycker att algoritmer hjälper flickor 

att strukturera sin uträkning. Min erfarenhet är att jag använder algoritmer på grund av att 

algoritmräkning är den metoden som jag är van vid och har mest erfarenhet av. 

 Enligt flera forskare (Anghileri, 2006; Bobis, 2006; Lucangeli m.fl.,2003; McIntosh, 2004; 

Torbyns & Verschaffel, 2013) leder användningen av algoritmer till korrekta och snabba 

uträkningar. Torbeyns och Verschaffel (2010) säger dessutom att elever som löser uppgiften 

med algoritmer löser den mer exakt och korrekt än de som använder huvudräkning. 
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Användningen av algoritmer resulterar inte bara i korrekta svar utan också i snabba och 

precisa uträkningar. Algoritmräkning är därför den effektivaste metoden vid addition, 

subtraktion och multiplikation i årskurs tre till fem enligt den forskning som Lucangeli m.fl. 

(2003) har genomfört. De flesta av forskarna (Anghileri, 2006; Lucangeli m.fl., 2003; 

Torbeyns & Verschaffel, 2013) verkar eniga om att algoritmräkning är en effektiv metod som 

ger precisa, korrekta svar samt att metoden leder till snabba uträkningar. Detta kan jag hålla 

med om utifrån min egen erfarenhet med metoden. Jag kan räkna ut en uppgift korrekt och 

snabbt när det finns tillgång till papper och penna, men vad händer då om tillgången till de 

verktygen inte finns till hands? Så länge elever har kunskap om hur man ställer upp talen i en 

algoritm klarar de sig bra (Bobis, 2006). När man har memorerat och övat en algoritm många 

gånger, så sker allt automatiskt. Algoritmräkning är en färdighet som en person skaffar sig 

genom repeterad övning. Man säger ” som att lära sig att cykla” dvs. när man väl har lärt sig, 

glömmer man det aldrig. Metoden sitter i ryggmärgen och därför blir det svårt att välja mellan 

andra strategier. Forskarna (Higgins & Wiest, 2006; Lucangeli, m.fl., 2003; Torbeyns & 

Verschaffel, 2013) menar att när elever har lärt sig algoritmer kommer de alltid välja den 

metoden vid uträkningen, även om uppgiften som ges erbjuder andra möjligheter och lätt kan 

lösas med andra strategier, därför är inte metoden flexibel även om den samtidigt är effektiv. 

Lucangeli m.fl. (2003), McIntosh (2004) och Torbeyns och Verschaffel (2013) säger att 

algoritm inte är den enda räknemetoden i matematik. Löwing och Kilborn (2003) och Löwing 

(2008) visar att det finns olika räknestrategier att välja mellan vid uträkningar och eleverna 

kan till och med utveckla egna strategier. Det betyder att det inte är en nödvändighet att lösa 

en uppgift endast med en algoritm. Hur elever löser en uppgift bör ske individuellt. Elever 

måste välja en strategi som passar dem och den uppgiften som ges (Lucangeli m.fl., 2003; 

McIntosh, 2004; Torbeyns & Verschaffel, 2013).    

6.5 Algoritmräkning missgynnar elevernas förståelse  

Forskarna (Anghileri, 2006; Bobis, 2006; Fiori & Zuccheri, 2005; Higgins & Wiest, 2006; 

Lucangeli, m.fl. 2003; McIntosh, 2004; Torbeyns & Verschaffel, 2013) uttrycker att 

algoritmräkning inte hjälper eleverna med sin talförståelse samt att metoden inte verkar ge 

möjlighet för eleverna att förstå matematik. De menar att när elever utför algoritmräkning 

fokuserar de endast på att räkna ut uppgiften snabbt utan att riktigt förstå det de utför. Detta 

beror på att algoritmer inte ställer krav på elever att förstå talens riktiga platsvärde när de 

ställer upp talen. Om elever bara arrangerar talen på rätt plats och följer ett inlärt mönster så 

får eleverna rätt svar. Vid algoritmräkning behöver inte eleverna undersöka talens 
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uppbyggnad utan de kan lätt räkna ut kolumnerna (Anghileri, 2006; Bobis, 2006; Fiori & 

Zuccheri, 2005; Higgins & Wiest, 2006; Lucangeli, m.fl. 2003; McIntosh, 2004; Torbeyns & 

Verschaffel, 2013). Siffrorna i uppgiften uppfattas endast som siffror och inte som tal, vilket 

resulterar i att elever missförstår vad matematik är (Boaler, 2011). Detta kan bero på att 

algoritmer är förutbestämda regler och den som utför metoden följer endast ett givet förhand 

mönster (Löwing, 2008) så eget tänkande och förståelse för tal används inte vid beräkningar 

med algoritmer (Anghileri, 2006; Bobis, 2006; Fiori & Zuccheri, 2005; Higgins & Wiest, 

2006; Lucangeli, m.fl. 2003; McIntosh, 2004; Torbeyns & Verschaffel, 2013).   

Om elever endast utför en uträkning och ställer upp en algoritm men inte förstår talen och 

dess uppbyggnad får elever svårt att förklara och redogöra för sin beräkning (Higgins & 

Wiest, 2006). Med algoritmräkning har elever också svårt att utföra en överslagsräkning och 

dessutom får de problem med att uppfatta rimligheten i sina svar (Fiori & Zuccheri, 2005). 

Våra handlingar i vardagslivet handlar mer om att göra uppskattningar, till exempel när vi 

planerar vår vardag. Det står i läroplaner, Lgr 80 (Skolöverstyrelsen 1982), LpO 94 

(Skolverket, 1994) och Lgr 11 (Skolverket, 2011) att ett av syftena i matematikämnet är att 

kunna applicera och använda matematiken i vardagslivet. Fiori och Zuccheri (2005) och 

McIntosh (2004) säger att om vi vill hjälpa elever att utveckla förståelse för tal och matematik 

samt att utveckla en kompetens och förtroende för att utföra överslagsräkning och samtidigt 

uppskatta rimligheten av talen, bör vi inte endast fokusera på algoritmräkning i 

undervisningen.  

6.6 Slutsatser 

Utifrån min litteratursstudies resultat kan jag dra fyra slutsatser.                             

1) Huvudräkning hjälper elever att utveckla en ökad förståelse för tal och talens 

platsvärde.  

2) God taluppfattning och hög arbetsminneskapacitet ger goda förutsättningar för att 

kunna använda huvudräkning på bästa sätt.  

3) Diskussioner har stor betydelse vid huvudräkning och läraren bör uppmana elever att 

förklara sina beräkningar.  

4) Algoritmräkning är en effektiv metod för att kunna räkna korrekt och snabbt men 

metoden kan missgynna elevernas talförståelse eftersom vid algoritmräkning kan 

elever få ett korrekt svar utan att ha en djupare förståelse för tal och talens riktiga 
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platsvärde. Eleverna kan komma fram till det korrekta svaret genom att ställa upp 

talen i sin rätta spalt.  

Utifrån slutsatserna kan jag konstatera att huvudräkning kan hjälpa eleverna att utveckla en 

bättre förståelse för matematik. Till sist så kan jag föreslå utifrån min studies resultat att 

skolan bör utveckla elevernas taluppfattning först och när eleverna har gjort det kan läraren 

introducera huvudräkning för att öka elevernas förståelse för tal samt utveckla egna strategier. 

När eleverna har utvecklat egna strategier kan läraren börja med algoritmräkning. Det finns 

ändå en risk att elever glömmer bort huvudräkning efter de har använt och lärt sig 

algoritmräkning.      

7 Studiens bidrag och förslag till framtida forskning 

Min studie kan bidra till att underlätta för andra som vill ha kunskap om huvudräkning och 

algoritmräkning eftersom jag har sammanställt flera forskningar från olika länder i ett 

dokument. Genom mitt arbete kan läsarna överväga om vilken räknemetod som är lämplig att 

använda i lågstadiet. Mitt arbete ger relevant information till lärare och lärarstudenter samt 

kan ge inspiration och få lärarna att fundera på vilken av de två räknemetoderna som gynnar 

elevernas matematiklärande på lång sikt samt hur de på bästa sätt kan undervisa dessa 

räknemetoder.  

Efter genomförandet av min litteraturstudie så tycker jag att det nu är angeläget att framtida 

forskning bör utföra en mer genomgripande undersökning som besvarar frågan ”Är det 

nödvändigt att lära eleverna algoritmräkning när vi nu har miniräknare och andra digitala 

räkneverktyg till hands?” Det skulle också vara intressant om svenska forskare kunde utföra 

studier om svenska elevers användning av olika räknestrategier. Det framgår i min 

litteratursökning att det fattas nyare forskning på det området i just svenska skolor. Det skulle 

dessutom vara intressant att undersöka om hur läraren på bästa sätt kan introducera 

huvudräkning respektive algoritmräkning till eleverna.  
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