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Antal sidor: 25 

___________________________________________________________________________ 

Enligt TIMSS–studien 2015 presterar elever inom matematikämnet sämre i kategorin 

taluppfattning och aritmetik än i de övriga kategorierna. Med det som utgångspunkt är 

syftet med vår litteraturstudie att beskriva hur huvudräkningsstrategin 

talsortsräkning behandlas inom matematikdidaktisk forskning. Frågeställningarna ”vilka 

fördelar/nackdelar har strategin talsortsräkning?”, ”när väljer elever talsortsräkning?” och 

”vad bör en lärare tänka på när undervisning om strategin planeras och genomförs?” 

utformades utifrån syftet. För att vidare besvara frågeställningar har vi analyserat ett flertal 

publikationer. Det analyserade materialet omfattar 9 vetenskapliga tidskriftsartiklar och 2 

konferensbidrag. Samtliga publikationer är studier som utförts inom matematikdidaktik 

och berör huvudräkning. Forskning visar att talsortsräkning kan vara användbar i ett flertal 

situationer. Det kan vara en god ide att låta elever påbörja undervisning om huvudräkning 

med strategin talsortsräkning. Strategin används främst av elever med lägre taluppfattning 

och vid enkla uppgifter och har visat sig mer effektiv att använda vid additionsuppgifter 

jämfört mot subtraktionsuppgifter. Resultatet visar på ett antal olika nackdelar gällande 

talsortsräkning. Vid beräkning av subtraktionsuppgifter kan det exempelvis bli nödvändigt 

att behöva byta räknesätt samt att det finns en risk för att negativa tal kan uppstå. Det har 

visat sig att en lärares roll och förhållningssätt vid undervisningssammanhang har en stor 

betydelse för elevers syn och användning av strategier.  
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1. Inledning   

Den internationella studien Trends in International Mathematics and Science Study 

(TIMSS) syftar till att beskriva och jämföra elevers prestationer inom matematik och 

naturkunskap. Enligt TIMSS 2015 presterade svenska elever sämre i taluppfattning och 

aritmetik jämfört med kategorierna geometriska former & mått samt datapresentation 

(Skolverket, 2016, s. 32). Det kan anses vara oroväckande då taluppfattning och aritmetik 

ska fungera som en bas för all matematik och för att elever på ett lyckat sätt ska kunna 

använda sig av olika huvudräkningsstrategier (Häggblom, 2013, s. 107).  

 

För att bli bra på huvudräkning måste elever ha en god talförståelse, och omvänt kan elever 

öka sin talförståelse genom att på ett medvetet sätt arbeta med 

huvudräkningsstrategier (Heiberg Solem, Alseth & Nordberg, 2011, s. 203). Det finns 

flera olika strategier för huvudräkning och Löwing (2008, s. 107) betonar vikten av att 

elever ska lära sig att behärska flera olika strategier vid huvudräkning. Det är nödvändigt 

då olika uppgifter kan komma att kräva olika strategier, men att lära sig flera strategier kan 

också ge möjligheten att elever får lära sig om matematik och att tala om matematik. 

Löwing (2008, s. 122) definierar huvudräkning som all räkning som sker i huvudet. Det 

vill säga räkning som sker utan att notera mellanled. En del operationer kan vara svåra att 

komma ihåg i huvudet och därför behövs olika strategier för att hålla reda på talen. Innan 

elever kan behärska huvudräkningsstrategier måste de först kunna behärska de 

grundläggande räknelagarna och räknereglerna.   

 

I styrdokumenten för matematik står det skrivet i det centrala innehållet att elever ska få 

lära sig “centrala metoder för beräkning med naturliga tal, vid huvudräkning och 

överslagsräkning samt med skriftliga metoder och digitala verktyg” (Skolverket, 2018, s. 

55). Genom egna erfarenheter och observationer från vår verksamhetsförlagda utbildning 

har vi sett att olika strategier lärs ut och tillämpas av många elever. Trots att flera strategier 

lärs ut i undervisningssammanhang har vi sett att i många fall väljer elever att tillämpa 

endast en strategi. Det vi har observerat under vår verksamhetsförlagda utbildning är att 

elever ofta tillämpar strategin talsortsräkning, vilket bidrar till att vi anser att den blir 

intressant att studera i vår litteraturstudie. Det finns ett flertal olika beprövade 

huvudräkningsstrategier men har vi valt att fokusera på strategin talsortsräkning. Strategin 
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används ofta i situationer där större tal är inblandade (>10). I vår litteraturstudie har vi 

analyserat olika forskares publikationer kring huvudräkningsstrategin talsortsräkning.  
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva hur huvudräkningsstrategin 

talsortsräkning behandlas i forskning inom matematikdidaktik.  

 

Detta syfte vill vi uppfylla genom att besvara följande frågor: 

• Vilka fördelar/nackdelar har strategin talsortsräkning?      

• När väljer elever talsortsräkning?   

• Vad bör en lärare tänka på när undervisning om strategin planeras och genomförs?   
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3. Bakgrund  

I bakgrunden kommer avsnitten aritmetik, huvudräkning, talsortsräkning samt 

styrdokument att behandlas. 

3.1 Aritmetik  

För att elever ska utvecklas och kunna använda olika huvudräkningsstrategier på ett lyckat 

sätt menar Häggblom (2013, s. 107) att elevers taluppfattning ska fungera som en bas för 

aritmetiska räkneoperationer. Aritmetik är enligt Löwing (2008, s. 294) räkning med hela 

tal. Begreppet aritmetik handlar om att tal i olika former behandlas, samt att tal kan 

kombineras och omvandlas med de fyra räknesätten (Sollervall, 2015, s. 5).  Taluppfattning 

är även en viktig del i matematiska tillämpningar och problemlösningar vilket innebär att 

elever har utvecklat en känsla för hur tal är uppbyggda och relaterar till varandra (Löwing, 

208, s. 66). Genom en god taluppfattning ökar förståelsen för de olika räknesätten, 

exempelvis att addition betyder att lägga ihop tal (Rockström, 2000, s. 15). 

 

3.2 Huvudräkning  

Enligt Löwing & Kilborn (2003, s. 14) är skillnaden mellan huvudräkning och 

algoritmräkning att en algoritm utförs på samma sätt oberoende hur talen i uppgiften ser 

ut. I huvudräkning kan flera olika strategier appliceras beroende på hur uppgiften är 

utformad. För att kunna välja en effektiv strategi som belastar arbetsminnet minst och tar 

snabbast tid krävs att elever har god taluppfattning. Rockström (2000, s. 10) menar att 

skriftlig huvudräkning innebär att elever skriver ner sina huvudräkningstankar i så kallade 

mellanled. Uppfattningen är att de själva får välja vilka tankar de ska anteckna. 

Förhoppningen med skriftlig huvudräkning är att skrivandet ska utveckla tankegångarna 

och på så vis leda till en fördjupad kunskap (Löwing & Kilborn, 2003, s. 16). Det skiljer 

sig från huvudräkning, som innefattar all räkning som sker i huvudet utan att notera 

mellanled (Löwing, 2008, s. 122).   

  

Det finns ett flertal strategier för huvudräkning. Enligt Heiberg Solem, et al. (2011, s. 202) 

fungerar olika strategier olika bra beroende på individen. Olika typer av 

huvudräkningsuppgifter kräver olika strategier till skillnad från en algoritmlösning där det 

räcker att endast kunna en strategi. Elever ska få möjlighet att lära sig ett antal olika 
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strategier och på så vis kunna välja strategi utifrån uppgiftens karaktär. Det kräver att 

elever kan behärska olika strategier och det är nödvändigt för att kunna bli bra på 

huvudräkning (Löwing, 2008, s. 108). Elever ska få använda den metod de anser fungerar 

bäst, samtidigt som lärare ska visa på alternativ som ger elever en möjlighet att förstå 

fördelarna med olika strategier (ibid, 2008, s. 108). Vidare menar Heiberg Solem, et al., 

(2011, s. 202) att om en lärare kan föra en diskussion kring olika strategier kan elever 

själva inse om de använder ett ineffektivt sätt att räkna. De anser även att andra strategier 

kan vara snabbare och mer effektiva att använda sig av. Löwing (2008, s. 67) betonar att 

det inte räcker att enbart förstå de olika strategierna för huvudräkning utan det anses vara 

ännu viktigare att elever har en så pass god förståelse att de vet hur strategierna kan 

tillämpas i olika situationer.  

 

3.3 Talsortsräkning 

Tidigare inom matematikundervisningen var det viktigt att se till att elever behärskade de 

fyra räknesätten inom större talområden, men med dagens moderna teknik är kraven 

annorlunda. Det är fortfarande viktigt att kunna räkna med större tal för att utveckla en god 

taluppfattning, men miniräknaren finns ofta nära till hands. Därför blir det mer relevant att 

undervisa om metoder och strategier som elever kan använda i olika sammanhang, bland 

annat för problemlösning och huvudräkning (Heiberg Solem, et al, 2011, s. 196).  Trots 

miniräknarens lättillgänglighet måste vi kunna räkna utan den. Det är nödvändigt med 

huvudräkning i vissa vardagliga situationer och det blir i sin tur skolans uppgift att lära 

elever om olika strategier för huvudräkning (ibid, 2011, s. 196).  

 

Strategin talsortsräkning betecknas enligt Heiberg Solem, et al., (2011, s. 155) som en 

princip som kallas för uppdelning och används främst vid addition och subtraktion vid 

flersiffriga tal. Utgångspunkten i denna princip är att elever räknar efter talsorter och inte 

siffror och då måste elever först ha ett perspektiv på det talområde de ska räkna inom. 

Uppdelning är en princip som utgår från en grupperingsmodell där talen är uppdelade 

i talsorter, exempelvis tiotal för sig och ental för sig (ibid. s. 155).   
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Huvudräkningsstrategin talsortsräkning kan förklaras att varje talsort räknas för sig. Ett 

exempel på hur elever kan räkna talsorter var för sig kan gå till på följande sätt: 

 

  367 + 478 

 300 + 400 = 700  

 60 + 70 = 130  

 7 + 8 = 15  

  700 + 130 + 15 = 845  

 

(Häggblom, 2013, s. 118). Hon menar att talsortsortsräkning ofta används i situationer där 

större tal än tio är inblandade. Strategin används för att förenkla beräkningar av större 

tal. Enligt Rockström (2000, s. 22) är grundprincipen för talsortsräkning att alltid börja 

med den största talsorten. Denna strategi anses vara användbar vid alla additionsuttryck 

och att alla elever, oavsett kunskapsnivå, kan tillämpa denna strategi (ibid, 2000, s. 

23). Huvudräkningsstrategin har olika namn beroende på vem som talar om 

den. Heiberg Solem, et al. (2011, s. 155) benämner strategin som räkna talsorter var för 

sig och uppdelning. Genom våra litteratursökningar fann vi att denna strategi även 

benämns som; 1010 strategy, 10s strategy, split strategy och decomposition strategy. Vi 

har valt att använda benämningen talsortsräkning för strategin i vår studie.   

3.4 Styrdokument  

Enligt kursplanen för matematik ska elever ges förutsättning att utveckla förmågan att 

”välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa 

rutinuppgifter” (Skolverket, 2018, s. 55). Kommentarmaterialet för matematik har ett 

långsiktigt mål som omfattar att kunna identifiera vilken metod som är bäst lämpad för den 

givna situationen. Genom att utveckla olika metoder ger det elever goda kunskaper som 

bidrar till att det matematiska arbetet blir enklare att utföra, då det inte kräver lika mycket 

tankekraft till varje uppgift. Elever kan istället koncentrera sig på att hantera svårare 

problem (Skolverket, 2017, s. 8). I det centrala innehållet för matematik ska elever få lära 

sig om “centrala metoder för beräkning med naturliga tal, vid huvudräkning och 

överslagsräkning samt med skriftliga metoder och digitala verktyg” (Skolverket, 2018, s. 

55). Elever behöver få möjlighet att skapa förståelse hur olika räknesätt förhåller sig till 
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varandra, samtidigt som de ska kunna avgöra vilket räknesätt som är mest effektivt i en 

specifik situation. Därför behöver elever få kunskap om de centrala metoder som finns där 

beräkningar med naturliga tal förekommer. Vid exempelvis huvudräkning blir det viktigt 

för elever att ges en möjlighet att få lära sig olika metoder och hur de används i olika 

situationer (Skolverket, 2017, s. 14). Centrala metoder ses enligt kommentarmaterialet för 

matematik som utvecklingsbara metoder. De ska vara effektiva för den givna situationen 

men även flexibla nog att de är tillämpningsbara i nya situationer (Skolverket, 2017, s. 14). 

Styrdokumenten öppnar för olika tolkningar, gällande begreppen metoder och strategier. 

Begreppen används på ett diffust sätt och kan vara svåra att särskilja när de beskrivs i 

styrdokumenten. Strategier kan enligt kommentarmaterialet för matematik definieras som 

olika verktyg som består av flera tillvägagångssätt för att på ett så effektivt sätt som möjligt 

kunna lösa matematiska problem (Skolverket, 2017, s. 25). Efter denna definition av 

strategier anser vi att den benämningen är mer korrekt än metoder gällande vårt område.  
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4. Metod  

I metodkapitlet beskrivs det hur informationssökningen har gått till. Det redogörs även hur 

urvalet har gått tillväga, vilka inklusions- och exklusionskriterier som finns samt en 

materialanalys.  

4.1 Informationssökning 

Vi har utfört en litteraturöversikt som Bryman (2011, s. 97) benämner som en 

litteraturgenomgång där det på ett systematiskt sätt väljs ut publikationer. Dessa 

publikationer analyseras för att se till vad andra forskare har kommit fram till inom ens 

valda intresseområde. En litteraturgenomgång syftar till att läsaren ska kunna tolka vad 

andra forskare kommit fram till och dra en egen slutsats kring ämnet. Syftet var att hitta 

vetenskapliga publikationer där huvudräkning och strategin talsortsräkning behandlas. De 

söktjänster som vi har använt oss av främst är; ERIC, Google Scholar, MathEduc (tabell 

1). Dessa sökningar har gett ett varierat resultat. För att specificera sökningarna har vi 

använt trunkering, frassökning samt använt oss av kommatecken i sökningen då det är flera 

specifika ord som vi vill att texten ska behandla. Vi har dessutom använt orden AND och 

OR för att utöka vår sökning och få fler relevanta träffar.   

 

Sökorden vi har använt oss av är framförallt mental arithmetic, mental computation, 

mental calculation, primary och elementary. Vi började med att söka på mental arithmetic 

då det betyder huvudräkning. Efter att ha sökt i olika databaser insåg vi att många forskare 

och författare använder sig av mental computation och mental calculation för att benämna 

huvudräkning. Det resulterade i att vi i vidare sökning varierade med att skriva arithmetic 

och computation, samt mental calculation i vissa fall för att se om vår sökning skulle få en 

större bredd. Genom dessa sökningar fann vi att den strategin vi har valt att fokusera på i 

vår litteraturstudie benämns som 1010, 10s, split strategy och decomposition strategy. Vi 

har under tiden fått fram olika benämningar på strategin som har bidragit till att våra sökord 

och våra kriterier i sökningarna utökats. Genom att använda olika benämningar och olika 

sökord har vi lyckats bredda vår sökning (tabell 1). Sökningarna har gett studien en stor 

variation av forskningsresultat och publikationerna vi har läst är av stor internationell 

bredd.    
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Tabell 1: Översikt över databassökningar.  

Databas  Sökord  Antal 

träffar  

Antal 

lästa 

abstract  

Antal 

lästa 

artiklar  

Antal 

utvalda 

artiklar   

ERIC   

(Peer reviewied)  

mental* arithmetic*  328  10  4  1  

ERIC  

(Peer reviewied)  

mental* arithmetic* elementary*  173  9  4  1  

ERIC 

(Peer reviewied)  

"mental computation" AND strat* 82 10 5 1 

ERIC 

(Peer reviewied)   

“Mental calculation”  35  9  7  1  

MathEduc  "mental arithmetic" AND 1010*  1  1  1  1  

MathEduc  math* "split strategy"  2  2  2  2  

MathEduc ”Mental calculation” 98 6  4 1  

ERIC 

(Peer reviewied)  

"mental calculation" 

AND primary* or elementary*  

23  2  1  1  

 

4.2 Urval  

En utgångspunkt för vår litteraturstudie var TIMSS-studien som visade på elevers 

försämrade kunskaper inom taluppfattning och aritmetik gentemot de andra områdena som 

testas. I matematik redovisas och jämförs elevers resultat internationellt men också 

nationellt i en TIMSS-studie. Studien bidrar till att elevers kunskaper i matematik belyses 

och utvecklingen följs under en längre tid. TIMSS-studien innehåller tre områden inom 

matematikområdet, och vår litteraturstudie kan kopplas till området taluppfattning och 

aritmetik (Skolverket, 2016, s. 12). 

 

I våra sökningar använde vi specifika sökord för att finna relevanta publikationer. När vi 

enligt exemplet ovan (tabell 1) sökte på mental* arithmetic* i databasen ERIC fick vi 328 

träffar. Av dessa artiklar läste vi endast 10 abstracts. Vi började med att läsa artikelns titel 

och nyckelord. Om titeln eller nyckelorden innehöll någon av benämningarna för 

huvudräkningsstrategin talsortsräkning läste vi artikelns abstract. Om abstractet vidare 

handlade om våra sökord eller verkade besvara en våra frågeställningar valde vi att sedan 

läsa hela artikeln. Denna sökning resulterade i att vi läste fyra artiklar efter abstractet. Av 

dessa fyra artiklar visade det sig att endast en var av relevans för vår litteraturstudie. 

Urvalet baserades på ett antal inklusions- och exklusionskriterier. Enligt Bryman (2011, s. 

105) måste ett antal kriterier formuleras för att styra urvalet av de publikationer som 
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studien kommer att behandla. Det var viktigt att se till att dessa kriterier uppfylldes när 

sökningar i databaser genomfördes. Vårt första inklusionskriterium var att publikationer 

skulle vara “peer reviewed”. Det innebär att publikationer ska hålla en vetenskaplig 

standard. Vårt andra inkusionskriterium var att inte begränsa oss till ett visst tidsspann då 

vi anser att all forskning inom detta ämne kan vara aktuell för vår studie. Vårt 

sista inklusionskriterium innefattade att vi valde publikationer som behandlar orden 

mental arithmetic, mental computation eller mental calculation, samt innehåller en av 

benämningarna för strategin talsortsräkning. Publikationerna för vår litteraturstudie ska 

besvara våra frågeställningar “vilka fördelar/nackdelar har strategin?”, “när väljer elever 

talsortsräkning?”, “vad bör en lärare tänka på när undervisning om strategin planeras och 

genomförs?”. Vi anser även att publikationer som har nämnt vikten av att kunna räkna med 

olika huvudräkningsstrategier har varit av relevans för oss, då det besvarat våra 

frågeställningar. Vi har exkluderat publikationer som behandlar skriftlig huvudräkning för 

att det inte är relevant för vår studie. Vi har även valt bort publikationer som inte vilar på 

vetenskaplig grund då vi vill ha en hög trovärdighet i vårt resultat. På grund av de 

inklusionskriterier som utformades blev texter som exempelvis enbart nämner strategin 

men inte studerar den eller publikationer som fokuserar mer på skriftlig huvudräkning 

exkluderade. Vi exkluderade även publikationer som inte utförde en vetenskaplig studie.    

 

Vidare har vi gjort kedjesökningar från utvalda artiklar. Till exempel använde vi 

referenslistan från Torbeyns, Verschaffel & Ghesquière (2006).  Där fann vi en publikation 

som var utförd av Blöte, Klein & Beishuizen (2000). Beishuizen var sedan tidigare en känd 

författare för vår studie. Vi genomförde en sökning i Google Scholar på publikationens 

titel och fann en träff. Efter att ha läst abstractet gjorde vi en bedömning att denna 

publikation var av relevans för vår studie. Ytterligare en kedjesökning skedde via 

referenslistan ur Erdems (2016) tidskriftsartikel. Lucangeli, Tressoldi, Bendotti, Bonanomi 

& Siegel (2003) var en tidskriftsartikel som vi valde att läsa då publikationens namn 

överensstämde med våra sökord. Vi använde oss av samma tillvägagångssätt som vid 

tidigare kedjesökning och beslutade sedan att publikationen var av relevans för vår studie. 

Tabell 2 nedan visar resultatet av litteratursökningen.  
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Tabell 2: Översikt över utvalda artiklar. 

Titel  Författare  Land (studien 

utförd i) 

År Publikationstyp  

 Mental Strategies and 

Materials or Models for 

Addition 

and Subtraction up to 100 in 

Dutch Second Grades.  

 Beishuizen, M. Nederländerna  1993 Tidskriftsartikel  

 Mental arithmetic and 

strategy use with indirect 

number problems up to one 

hundered  

 Beishuizen, M., Van 

Putten, C.M. & 

Van Mulken, F.  

Nederländerna  1997 Tidskriftsartikel 
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4.3 Materialanalys 

I ett första led i dataanalysen sammanställdes publikationerna i en tabell över “analyserad 

litteratur” (bilaga 1). Tabellen gav oss en översikt över författare, titel, syfte, urval, 

datainsamling och resultat. Den bidrog till att vi enklare kunde se likheter och skillnader 

mellan våra valda publikationer. Översikten gav oss underlag för att specificera 

publikationernas relevans för vår studie utifrån vårt syfte och frågeställningar. Innan vi 

analyserade och granskade våra artiklar valde vi att leta efter våra inklusions- och 

exklusionskriterier (kap. 4.2). Vi utformade våra kriterier efter vårt syfte och 

frågeställningar och valde att se till följande aspekter:   

 

• Vilka fördelar/nackdelar har strategin talsortsräkning?   

• När väljer elever talsortsräkning?  

• Vad bör en lärare tänka på när undervisning om strategin planeras och genomförs?  

 

Utifrån dessa kategorier började vi läsa våra valda publikationer övergripligt. Vi delade 

sedan upp och läste hälften av publikationerna var, för att kunna analysera texterna mer 

ingående. Innehållet i publikationerna kategoriserades sedan efter våra aspekter och på så 

vis kunde vi sammanställa likheter och skillnader mellan texterna. Efter denna process 

kunde det fastslås att det fanns ett flertal delar som inte var av relevans för vår studie. 

Många artiklar behandlade andra huvudräkningsstrategier och barns generella 

taluppfattning vilket vi har valt att inte analysera mer ingående. De artiklar som berörde 

talsortsräkning, undervisningsmetoder och huvudräkning utgjorde större delen av vårt 

resultat.  
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5. Resultat  

I detta avsnitt redovisas resultat på hur matematikdidaktisk forskning beskriver 

huvudräkningsstrategin talsortsräkning.  

5.1 Fördelar och nackdelar med strategin 

Talsortsräkning kan anses vara en effektiv strategi i den inledande undervisningen om 

huvudräkningsstrategier, eftersom det konkreta 10-basmaterialet1 kan användas för att 

förstå strategin. 10-basmaterialet har en dominerande struktur som representerar talsorter, 

vilket gör att det underlättar när elever i sin tur ska göra beräkningar (Beishuizen, 1993, s. 

300).  Talsortsräkning kan dessutom ses som en mer effektiv strategi då elever använder 

sig av sina kunskaper i räkning upp till 10 och överför de kunskaperna vid räkning av 

tvåsiffriga tal, exempelvis 2 + 3 = 5 𝑜𝑐ℎ 20 + 30 = 50 som är uppbyggda på liknande 

sätt (Beishuizen, 1993, s. 296; Beishuizen, Van Putten & Van Mulken, 1997, s. 89; 

Torbeyns, Verschaffel & Ghesquiére, 2006, s. 442). På så vis kan talsortsräkning vara en 

effektiv strategi vid additionsberäkningar upp till 100 (Torbeyns et al., 2006, s.442).   

 

Talsortsräkning kan i vissa fall vara svår att tillämpa vid olika beräkningar (Beishuizen, 

1993, s.309; Beishuizen et al., 1997, s. 103; Torbeyns et al., 2006, s. 441). Det blir 

dessutom svårt för de elever som väljer denna strategi att anpassa den utifrån uppgiften. 

De blir låsta i sina uträkningar oavsett hur effektiv strategin är i den givna situationen 

(Beishuizen, 1993, s. 306; Beishuizen et al., 1997, s. 103). Talsortsräkning har visat sig 

vara en svårare strategi att hantera vid subtraktion. När elever använder sig av 

talsortsräkning vid subtraktion är ett vanligt fel att de adderar mellanleden och subtraherar 

de största talen oavsett ordning för att undvika att resultatet är ett negativt tal, exempel:  

65 − 38 =; 60– 30 = 30; 8– 5 = 3;  30 + 3 = 33 

(Beishuizen, 1993, s. 307; Beishuizen et al., 1997, s. 89; Blöte, Klein & Beishuizen, 2000, 

s. 223; Torbeyns et al., 2006, s. 442; Rezat, 2011, s. 403).  

 

                                                 
1 10−basmaterial definieras enligt Löwing (2008, s. 128) som ett konkret material som består av 

ett−klossar, tio−stavar och hundra−plattor som ger en bild av talsorterna. 
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I jämförelse med räkna upp/ner2 löser elever uppgiften på följande vis: 

65 − 38 =;  65 − 30 = 35;  35 − 8 = 27. 

Med talsortsräkning kan elever dessutom komma att möta negativa tal vid subtraktion 

exempel: 45 − 28 =;  40 − 20 = 20;  5 − 8 = −3;  20 + [−3] = 17 

Svårigheter som att behöva skifta mellan räknesätt och en möjlig uppkomst av negativa tal 

gör att strategin inte är lika effektiv vid subtraktion (Torbeyns et al., 2006, s. 

442). Dessutom kan talsortsräkning vara svår att använda vid beräkningar med större tal 

(exempelvis 100-tal och uppåt) då det blir en större belastning på arbetsminnet att hålla 

reda på fler mellanled (Beishuizen et al., 1997, s. 89; Blöte et al, 2000, s. 223; Csíkos, 

2012, s. 183). Om en subtraktionsuppgift däremot inte innehåller dessa svårigheter som 

nämnt ovan menar Blöte, et al., (2000, s. 241) att strategin kan visa sig vara användbar.   

5.2 När väljer elever talsortsräkning?  

Elever väljer ofta en strategi och använder den oavsett hur lyckad eller smidig den är 

(Beishuizen, 1993, s. 308; Beishuizen et al., 1997, s. 100; Torbeyns et al., 2006, s. 

459; Rezat, 2011, s. 403; Csíkos, 2012, s. 183; Csikos, 2015, s. 123). Elever tillämpar inte 

strategin utifrån de ingående talen i uppgiften utan använder istället sig av en strategi som 

de är bekväma med och redan kan (Csikos, 2015, s. 123). De elever som ännu inte har 

utvecklat en god taluppfattning och anses enligt Torbeyns et al. studie (2006, s. 457) att 

vara “låg presterande” låser sig i större utsträckning vid en strategi än de elever med god 

taluppfattning som väljer strategi utefter hur uppgiften är utformad. Vissa elever har 

favoriserat en eller två strategier och väljer att använda dem utan att ens ha sett uppgiften 

(Rezat, 2011, s. 400).    

 

Erdem (2016, s. 1170) påvisar i sin studie att elever med god taluppfattning tillämpar 

talsortsräkning. Dessa elever håller sig till en given strategi som har visat sig mer effektiv 

än att föreställa sig en skriftlig algoritmräkning. Däremot anser Beishuizen (1993, s. 311), 

                                                 
2 En strategi som ofta jämförs mot talsortsräkning är räkna upp/ner (i tiotal). Strategin avser att elever börjar 

räkna från den ena termen och räknar upp/ner med tiotals−hopp och därefter räknar de övriga ental. 

Exempelvis 44 + 32 =;  44 + 30 = 74;  74 + 2 = 76 (Löwing & Kilborn, 2003, s. 81).   
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Beishuizen et al. (1997, s. 103) och Torbeyns et al. (2006, s. 444) att elever som ännu inte 

har utvecklat en god taluppfattning väljer ofta talsortsräkning som strategi.  

De elever som väljer ’talsortsräkning’ framför strategin ’räkna upp/ner’ anser att 10-

talshopp är komplicerade att börja räkna med. För att den ska vara en effektiv strategi 

måste elever kunna räkna upp och ner utan svårigheter och de måste även ha utvecklat en 

mental tallinje. Därför kan många elever välja att räkna med talsortsräkning för att 

underlätta för sig själva (Beishuizen, 1993, s. 296; Beishuizen et al., 1997, s. 89). Csíkos 

(2012, s. 183) menar även att när elever får chans att välja strategi själva, väljer de vanligen 

talsortsräkning vid enkla uppgifter. Det finns ett flertal faktorer enligt forskning som gör 

att elever väljer strategin räkna upp/ner jämfört mot talsortsräkning. Räkna upp/ner kan 

anses vara en mer effektiv strategi och kräver inte lika många mellanled som 

talsortsräkning gör. Arbetsminnet blir inte lika mycket belastat och på så vis kan 

beräkningen gå fortare (Beishuizen, 1993, s. 312; Beishuizen et al., 1997, s. 

103; Torbeyns et al., 2006, s. 454). Till skillnad från ’talsortsräkning’ anses ’räkna 

upp/ner’ vara effektiv oavsett räknesätt (Blöte et al, 2000, s. 242; Torbeyns et al., 2006, s. 

456). Strategin fungerar även väl för uppgifter med öppna utsagor (Beishuizen et al., 1997, 

s. 103). Elever med god taluppfattning som tillhör grupperingen “högpresterande” väljer 

nästan uteslutande att använda sig av strategin räkna upp/ner (Beishuizen, 1993, s. 311; 

Beishuizen et al., 1997, s. 103; Torbeyns et al., 2006, s. 457).   

Strategin talsortsräkning väljs av färre elever när de ges valet mellan den och 

strategin räkna upp/ner. Räkna upp/ner anses då både som en starkare och lättare 

strategi (Beishuizen et al., 1997, s. 99).  Räkna upp/ner medför ett nytt sätt att räkna vilket 

kräver nya kunskaper för elever i taluppfattning upp till 100. Då främst med att kunna 

räkna upp och ner med 10-talshopp, vilket kan göra den mer svåranvänd än talsortsräkning 

(Torbeyns et al., 2006, s. 442). 

5. 3 Vad bör en lärare tänka på när undervisning om 

strategin planeras och genomförs? 

Instruktioner i helklassundervisning påverkar valet av strategi hos elever (Beishuizen, 

1993, s. 309; Blöte et al, 2000, s. 233; Torbeyns et al., 2006, s. 459; Yang & Huang, 2014, 

s. 12). Det finns olika faktorer som kan påverka elevers val av strategi.  Det är dels lärares 

attityd mot de olika strategierna samt hur de introduceras i undervisningen som är viktiga 



16 
 

aspekter att se till (Blöte et al., 2000, s. 242). Lärare borde även nyttja elevers redan kända 

kunskaper och uppmuntra elever att utvecklas efter sina förmågor (Yang & Huang, 2014, 

s. 14). Utveckling av strategianvändning och förståelse är nära kopplat till talförståelse och 

taluppfattning. Användandet av strategier kräver därför utförliga instruktioner och en god 

och utvecklad taluppfattning om hur tal är uppbyggda och kan delas upp 

(Lucangeli, Tressoldi, Bendotti, Bonanomi & Siegel, 2003, s. 510). Via instruktioner av 

lärare kan elever ges möjligheten att utveckla sitt egna sätt att tänka kring valet av 

strategier. Det kan ske genom att elever får presentera sina tankar i helklass och via 

diskussioner med klasskamrater få samtala om hur de kan variera sina val av lösningar på 

olika sorters uppgifter (Yang & Huang, 2014, s. 12).  

Huvudräkning anses viktigt för utveckling av talförståelsen. Det är också viktigt att elever 

får möjlighet att börja med informella metoder för huvudräkning i en tidig 

ålder (Beishuizen et al., 1997, s. 88). Elever måste få lära sig baskunskaper inom 

matematiken i sina tidiga skolår, vilket i sin tur skapar grunden för att elever ska kunna 

förstå olika huvudräkningsstrategier (Erdem, 2016, s. 1158). Att börja med undervisning 

om olika huvudräkningsstrategier i en ung ålder kan utveckla effektiva strategier för att 

lösa additions- och subtraktionsuppgifter. Det är viktigt att elever utvecklar sina egna 

strategier och använder dem från en tidig ålder (Erdem, 2016, s. 1160; Yang & Huang, 

2014, s. 14). Om elever enbart får räkna med papper och penna i de tidiga skolåren kan det 

spela en negativ roll i elevers utveckling i att förstå tal och vidare utveckla 

huvudräkningsstrategier (Beishuizen et al, 1997, s. 88; Erdem, 2016, s. 1158). 

Huvudräkning baserar sig på att hitta genvägar genom att använda olika strategier i stället 

för att behöva tänka på en mental bild av papper och penna med en algoritm (Erdem, 2016, 

s. 1159). Yang & Huang (2014, s. 12) kan se i sin studie att elever som inte fick 

instruktioner om en skriftlig algoritmräkning lyckades bättre med att lösa de 

huvudräkningsuppgifter som de blev tilldelade med hjälp av olika 

huvudräkningsstrategier.    

Lärare ska se till att elever utvecklar en flexibel attityd till huvudräkningsstrategier. På så 

vis kan elever se till uppgiftens karaktär och därefter flexibelt välja en lämplig strategi 

(Blöte, Klein & Beishuizen, 2000, s. 223). Vikten av att kunna vara flexibel i valet av 

vilken strategi elever ska använda sig av beskrivs som en kritisk del av lärandet i 

huvudräkning (Threlfall, 2002, s. 45). Får elever en chans att använda sig av olika strategier 
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och anpassa dessa till en lämplig uppgift så får de en möjlighet att vara flexibla och på så 

vis välja den strategi som är mest lämpad för uppgiften (Rezat, 2011, s. 398; Csíkos, 2015, 

s. 124). 

Genom att elever lyckas se likheter mellan olika uppgifter kan det bidra att det förenklar 

olika beräkningar. Genom att skapa sig en god taluppfattning och se vikten av att vara 

flexibel i sina val kan elever tillämpa strategier på ett lyckat sätt (Threlfall, 2002, s. 45). 

Det kan anses vara mer effektivt att låta elever möta en huvudräkningsundervisning som 

syftar till att stärka elevers taluppfattning och förståelse än att lära ut strategier som de inte 

förstår eller kan applicera. En specifik uppgift skulle kunna vara enklare att möta om elever 

har en bättre uppfattning om olika tal och dess uppbyggnad (ibid, 2002, s. 45). Yang & 

Huang (2014, s. 14) menar att när en lärare väljer att förespråka och lära ut 

huvudräkningsstrategier istället för skriftlig algoritmräkning kan det påverka elevers 

användning av strategier på ett positivt sätt. Genom att fokusera ytterligare på lärandet av 

huvudräkningsstrategier kan det bidra till att elever utvecklar mer effektiva strategier.   
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6. Diskussion 

I följande avsnitt kommer en diskussion att föras gällande metod och resultat.  

6.1 Metoddiskussion  

Forskning från flera olika länder har analyserats i denna litteraturstudie. Det har i sin tur 

gett en stor bredd och variation på vår studie. Ett flertal av publikationerna behandlar fler 

strategier än talsortsräkning och behandlar sällan enbart strategin utan jämförs mot andra 

huvudräkningsstrategier. På grund av det har det blivit en svårighet för oss att finna 

ett relevant urval. Ett flertal publikationer är skrivna av samma författare, vilket kan ses 

som både positivt och negativt. En författare som studerat samma ämne ett flertal gånger 

ökar sin trovärdighet. Men det kan samtidigt ses som en nackdel då det kan medföra att 

variationen av resultat och idéer reduceras.  

 

Av de källor som använts har vi sett att ett flertal forskare har visat på liknande resultat i 

sina studier. Det har därför varit en svårighet att hitta forskare som granskat olika aspekter 

med talsortsräkning, vilket kan ha påverkat resultatet. Exempelvis har vi inte funnit många 

fördelar gällande strategin. Fler publikationer än de 11 som analyserats hade därför kunnat 

bidra till ett mer nyanserat resultat. Om tidsramen sett annorlunda ut hade vi eventuellt 

lyckats få ett mer mångsidigt urval, både gällande styrkor och svagheter kring användandet 

av strategin. Det finns risk att våra tidigare föreställningar gällande talsortsräkning har 

påverkat analysarbetet. En föreställning kring vår informationssökning var att vi skulle 

finna publikationer som enbart skulle behandla talsortsräkning, vilket visade sig vara det 

motsatta mot de publikationer vi fann. Huvudräkningsstrategier ställs ofta mot varandra 

och jämförs i forskningsstudier. Utifrån vårt funna material har vi varit tvungna att 

omformulera våra frågeställningar. I publikationerna har vi funnit information som har 

gjort att vi har valt att skifta fokus i vår studie för att hålla det relevant.  En styrka med vår 

informationssökning var att vi höll oss konsekventa med att publikationerna nämnde 

talsortsräkning. Vi fann även att information som vi inte trodde skulle vara av någon 

relevans, visade sig utgöra grundläggande delar för vårt resultatavsnitt så som 

taluppfattning och strategin räkna upp/ner.   

 

Beslutet om att gemensamt läsa alla publikationer övergripligt och sedan fördela dem 

mellan oss för att analysera dem mer ingående togs för att hålla tidsramen. Det kan ha 
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bidragit till att viss information har blivit förbisedd. Vi kan ha observerat olika 

innehållsaspekter och valt ut olika delar som vi ansåg kan ha varit av relevans.  
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6.3 Resultatdiskussion  

De elever som vi kommer att möta i vår framtida yrkesroll är i sin tidiga 

matematikutveckling. Vi kan utläsa att flera forskare argumenterar för att strategin 

talsortsräkning är bra att börja med vid undervisning av huvudräkningsstrategier. Vi har 

upplevt att av de elever vi tidigare mött i årskurs 1–3, använder sig ett flertal av 

talsortsräkning. Vi ser ett samband mellan användningen av strategin i tidiga åldrar och 

vad vårt resultat beskriver. I resultatet kan vi se att vissa författare har upptäckt att elever 

med en lägre taluppfattning tillämpar talsortsräkning i större utsträckning än elever som 

utvecklat en god taluppfattning. Det kan bero på att talsortsräkning påminner mycket om 

de grundläggande kunskaperna om att räkna med tal upp till 10 (Torbeyns et al., 2006, s. 

442),  

𝑒𝑥𝑒𝑚𝑝𝑒𝑙: 2 + 3 = 5;  20 + 30 = 50  

När elever utnyttjar tidigare kända kunskaper om att räkna med tal upp till 10 och därmed 

kan överföra det till beräkningar med hela tiotal utvecklar elever sin taluppfattning. Det 

kan ses som en fördel när elever börjar använda talsortsräkning, vilket kan vara en bra 

utgångspunkt. Vi är eniga med den forskning vi analyserat som betonar vikten av att kunna 

tillämpa olika strategier för olika situationer. Threlfall (2002, s. 29) talar om vikten av att 

kunna vara flexibel i valet av huvudräkningsstrategi. Genom att elever på ett flexibelt sätt 

kan välja en lämplig strategi utifrån uppgiftens karaktär ökar deras chans att kunna lösa 

den korrekt. Det bidrar även till utvecklingen av elevers taluppfattning. Med hjälp av denna 

information anser vi att vi kan skapa en större förståelse om att det är en kritisk punkt som 

lärare måste förhålla sig till. En lärare måste undervisa om flera olika strategier, samt ge 

elever redskap att välja en lämplig strategi utifrån uppgiftens karaktär.   

Strategin talsortsräkning kan medföra vissa svårigheter, som exempelvis kan den skapa 

flera mellanled vid uträkning av stora tal och kan vara svårare att hantera vid subtraktion. 

Dessa svårigheter innebär att elever kan behöva byta räknesätt eller att det kan uppstå 

negativa tal (Beishuizen, 1993, s. 307; Beishuizen et al., 1997, s. 89; Blöte, Klein & 

Beishuizen, 2000, s. 223; Torbeyns et al., 2006, s. 442; Rezat, 2011, s. 403). Ett flertal 

forskare ser att strategin används av elever med en mindre utvecklad taluppfattning samt 

att den är svår att hantera vid subtraktion, vilket har gett oss en insikt i de kritiska 

aspekterna vid undervisning om strategin. Elever med god taluppfattning har bättre 
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förutsättningar för att lösa uppgifter med talsortsräkning vid subtraktion. Det går dock inte 

att anta att alla elever i en klass har samma förutsättningar. Enligt läroplanen är det lärarens 

uppgift att ge varje enskild elev de förutsättningar som krävs för att lyckas (Skolverket, 

2018, s. 6). Därför bör en lärare individanpassa undervisningen för att skapa förutsättningar 

så att alla elever ska lyckas och nå kunskapskraven.   

 

Vi tror att talsortsräkning kan vara en effektiv strategi att tillämpa beroende på uppgift. 

Elever ska få möjlighet att lära sig flera olika strategier och sedan kunna välja strategi 

utifrån vad som är mest lämpat för uppgiften (Löwing, 2008, s. 67). Skolverket (2018, s. 

54) menar att elever ska utveckla sin resonemangsförmåga och få tillgång till flera olika 

strategier. Lärare måste skapa tillfällen där elever kan resonera, det vill säga förklara varför 

den är effektiv och inte bara fokusera på rätt svar (Yang & Huang, 2014, s. 12). Många 

författare skriver att elever ofta favoriserar en strategi och håller sig till den, oavsett hur 

effektiv den är (Rezat, 2011, s. 400; Csíkos, 2015, s. 123).  Det kan tolkas på så vis att när 

elever känner sig trygga med en strategi kräver det mer av dem att tillämpa en ny, än att 

räkna med en “ineffektiv” strategi. Enligt Lucangeli et al. (2003, s. 510) ska lärare vara 

tydliga i sina instruktioner och ge elever verktyg för att känna sig trygga i att använda olika 

strategier. De elever vi tidigare har mött i undervisningssammanhang reagerar väl på 

struktur och tydlighet. Genom att bibehålla det i matematikundervisningen tror vi att vi 

kan ge elever självförtroende att våga utvecklas och använda flera strategier. Ett tryggt 

klassrumsklimat kan bidra till att elever vågar uttrycka sig och inte är rädda för att göra 

misstag. Vi tror att det kan främja goda diskussioner och elevers fortsatta utveckling.  

 

En viktig del av undervisningen om huvudräkningsstrategier handlar om att ge elever en 

möjlighet att utveckla en god taluppfattning (Häggblom, 2013, s. 107). Som tidigare nämnt 

menar Heiberg Solem et al. (2011, s. 203) att huvudräkning främjar utvecklingen av en 

god talförståelse. Undervisas det då inte tillräckligt om olika huvudräkningsstrategier i 

svenska skolor eller varför visar TIMSS-resultatet på en mindre utvecklad taluppfattning? 

Från tidigare egna erfarenheter från vår verksamhetsförlagda utbildning diskuteras inte 

strategier tillräckligt och elever får inte heller möjlighet att resonera om strategins 

lämplighet utifrån de ingående talen. Det kan göra att elever inte får ta del av olika 

resonemang och tillvägagångssätt om de olika strategierna. Genom att låta elever diskutera 

och resonera kring sina val av strategier kan det synliggöra hur strategier kan tillämpas på 

olika sätt beroende på situation. Enligt det centrala innehållet i matematik ska elever få lära 
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sig olika strategier vid huvudräkning och tillämpa dem i olika situationer (Skolverket, 

2018, s. 55). Diskussionerna måste vara noggrant planerade samt lärarledda med 

strukturerade frågor. Elever kan inte helt själva få styra en diskussion, utan en lärare måste 

aktivt styra utifrån sin planering. Med hjälp av olika frågor som lärare kan ställa till elever 

främjas en god och givande diskussion. De frågor kan till exempel vara hur de kan tänkas 

lösa en specifik uppgift, om det finns andra sätt att lösa samma uppgift på och ge olika 

svarsalternativ. 

 

6.4 Slutsats och eventuella idéer till fortsatt forskning 

Avslutningsvis drar vi slutsatsen att strategin talsortsräkning kan vara användbar i ett flertal 

additions− och subtraktionsuppgifter. En fördel med strategin är att den efterliknar samma 

struktur som 10−basmaterialet, vilket många elever använder sig av. En nackdel vi har 

uppmärksammat med strategin via analysen av våra publikationer är att den bidrar till 

många mellanled som kan vara komplicerade att hålla i huvudet (Beishuizen, 1993, s. 

307; Beishuizen et al., 1997, s. 89; Blöte, Klein & Beishuizen, 2000, s. 223; Torbeyns et 

al., 2006, s. 442; Rezat, 2011, s. 403). Talsortsräkning används främst av elever med 

mindre utvecklad taluppfattning och vid enkla uppgifter där det inte krävs att elever 

behöver byta räknesätt. I undervisningssammanhang måste lärare ge tydliga instruktioner 

samt ge ett flertal olika strategier att välja bland. Elever måste utveckla en flexibel syn 

gällande valet av strategi och se till uppgiftens karaktär för att lösa uppgiften på ett effektivt 

sätt.  

Huvudräkningsstrategier är viktiga för att utveckla taluppfattningen, samtidigt som en god 

taluppfattning ligger till grund för att lyckas med olika huvudräkningsstrategier. För att 

uppnå detta behöver elever få arbeta mycket med olika strategier, få testa sig fram och 

diskutera olika alternativ. Vi anser att det behövs mer forskning om hur kommunikation 

och resonemang kan utveckla huvudräkningsstrategier. Det kan genomföras genom att 

intervjua lärare kring deras planering och genomförande av undervisning. Ytterligare 

observationer kan genomföras där vi kan studera elever i undervisningssammanhang kring 

deras val och resonemangsförmåga om huvudräkningsstrategier. Det skulle även vara 

intressant att se hur elever påverkas av varandra när de får uttrycka sig med egna ord hur 

de går tillväga vid användningen av en strategi.  
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Översikt över analyserad litteratur   
 

   

Författare  

Titel  

Syfte  Urval  

Datainsamling  

Resultat  

Beishuizen, M. 

Mental Strategies 

and Materials 

or Models for 

Addition 

and Subtraction up

 to 100 in Dutch 

Second Grades  

Syftet med studien är att jämföra 

räkna upp/ner och talsortsräkning 

och se vilken är mest effektiv 

och vilka vanliga misstag elever 

gör? De undersöker relationen 

mellan strategierna och vilken 

som är mest lyckad.   

  

  

Fältstudie på ett 

flertal olika skolor 

där strategierna 

talsortsräkning och 

räkna upp/ner 

jämfördes för att se 

vilken som var mest 

effektiv.   

  

 Resultatet var att räkna upp/ner var 

mer effektiv. Elever med sämre 

taluppfattning valde talsortsräkning.  

Talsortsräkning visade sig dessutom 

vara sämre i subtraktion än räkna 

upp/ner 

Konkret material som 

tioblocksmaterialet är ett effektivt 

hjälpmedel vid undervisning om 

talsortsräkning. Elever ska få lära sig 

att använda båda dessa strategier. Då 

ökar elevers tänkande och gör dem 

mer flexibla i huvudräkningen  

 Beishuizen, M., 

Van Putten, C.M. 

& Van Mulken, F. 

Mental arithmetic 

and strategy use 

with indirect 

number problems 

up to one 

hundered  

Målet med studien är att bidrag 

till vidare beskrivning om de två 

dominerade 

huvudräkningsstrategierna, 

talsortsräkning och räkna upp/ner 

när de används vid 

problemlösning.  

Använde öppna 

utsagor i sin 

undersökning för att 

få lyckade uträkning 

på talsortsräkning 

och räkna upp/ner 

på elever i tredje 

klass.   

 

   

Många av eleverna som använde 

talsortsräkning blir låsta och kan inte 

skriva klart sina uträkningar. 

Talsortsräkning fungerar väl men bäst 

i kombination med räkna upp/ner.  

  

Fler elever valde räkna upp/ner i 

denna studie än talsortsräkning. (69% 

mot 20%).   

  

Blöte, A.W., 

Klein, A.S. & 

Beishuizen, M. 

Mental 

computation and 

conceptual 

understanding 

Målet med studien var att 

bedöma elevers strategiska 

flexibilitet i huvudräkning med 

tal upp till 100. 

60st årskurs 2 elever 

holländska elever 

deltog i studien. 

Studien 

genomfördes som ett 

”experimentellt 

realistiskt 

matematik-

program”. 

  Resultat visade att elever föredrog 

vissa matematiska strategier utifrån 

problemets nummeregenskaper. 

Csíkos, C. 

Strategies and 

performance in 

elementary 

students’ three 

digit mental 

addition. 

Syftet med studien är att påvisa 

hur relationen mellan elevers 

prestation i 

huvudräkningsstrategier och 

strategier som de använder när 

de löser tresiffriga mentala 

tilläggsproblem.  

Studien omfattar 78 

fjärdeklassare, 

eleverna kommer 

från två olika 

skolor.     

47% av eleverna använde samma 

strategi under alla åtta uppgifter.   

I skola 1 användes mest strategin 

räkna upp/ner, och i skola två 

användes mest talsortsräkning.  

Csíkos, C. 

Success and 

strategy in 10 year 

old student´s 

mental three digit 

addition. 

Målet med studien är att 

undersöka hur lyckade elevers 

beräkningar är när de använder 

en huvudräkningsstrategi 

med tresiffrigatal samt elevernas 

misstag och se hur de reflekterar 

själva över sin valda strategi.  

Eleverna som 

medverkat i studien 

fick lösa åtta olika 

uppgifter för att se 

vilken strategi de 

valde, bland annat 

talsortsräkning och 

räkna upp/ner.  

Resultatet visar att elever väljer 

talsortsräkning oavsett hur lyckad den 

är för uppgiften. Efter elevernas 

reflektion visar det att majoriteten av 

elever valde att använda sig av 

talsortsräkning, oavsett om den var 

framgångsrik eller inte. 



 
 

Erdem, E. 

Mental 

Computation: 

Edvidence from 

Fifth Graders. 

 

Huvudräkning underlättar för 

elever att förstå tal och 

matematiska resonemang. Vilken 

metod väljer 

10åringar att använda sig av?  

 Studien inkluderar 

118 elever i 

femteklass från tre 

slumpmässigt valda 

skolor. Ett test 

utfördes där 

eleverna fick 

besvara 16 frågor. 

Svaren analyserades 

sedan och 

jämfördes. 

Eleverna var bättre på huvudräkning 

gällande addition och subtraktion och 

visade sig sämre i multiplikation och 

division.  Eleverna som presterade i 

gruppen “högpresterande” använde 

sig av metoden talsortsräkning. Men 

de tänkte sig uträkningarna mentalt 

med papper och penna som en 

algoritm.  

Lucangeli, D., 

Tressoldi, P.E., 

Bendotti. M., 

Bonanomi, M  & 

Linda S. Siegel. 

L.S.   

Effective 

strategies for 

mental and written 

arithmetic 

calculation from 

the third to the 

fifth grade  

Målet med studien var att 

analysera användandet av 

strategiers och hur elever går 

tillväga när de löser en uppgift 

med huvudräkningsstrategier, 

både mentalt och skriftligt.  

Elever mellan 8 och 

11 år deltog I 

studien (200 elever). 

Eleverna testades 

individuellt genom 

ett “prov” med olika 

uppgifter som 

undersökte vilken 

strategi eleverna 

valde.  

Resultatet visar att formella strategier 

eleverna har lärt sig i undervisningen 

gradvis tar över andra oformella 

strategier. Eleverna ser då inte till 

uppgiftens karaktär, utan använder de 

informella strategierna oavsett hur 

lyckad den är för uppgiften. 

 

Rezat, S. 

Mental calculation 

strategies for 

addition and 

subtraction in the 

set of rational 

numbers. 

Målet med studien är att se hur 

elever använder sig av för olika 

strategier när det kommer till 

uppgifter med både 

positiva/negativa tal med samt 

decimaltal.   

  

Data samlades in via 

videoinspelade 

intervjuer.   

Tyska elever deltog 

i intervjun.    

Eleverna tillämpade välbekanta 

huvudräkningsstrategier även vid 

uppgifter där positiva och negativa 

decimaltal förekom. De valde att 

tillämpa en eller två strategier som de 

var bekanta och trygga med att 

använda, inte utefter hur uppgiften var 

utformad.  

Elevernas favoritval av strategi under 

denna studie var räkna upp/ner och 

talsortsräkning.  
Therfall, J.  

Flexible Mental 

Calculation  

Målet med studien är att utforska 

främjandet av huvudberäkning 

som är flexibel.   

Elever mellan 7-

11år från två olika 

skolor i 

Storbritannien 

medverkade i 

undersökningen.   

Flexibilitet ska inte läras som en 

"processkunskap".  

Flexibiliteten kommer att uppstå 

genom att lägga vikt på att fokusera 

på de möjligheter som finns med 

siffror, snarare än genom att fokusera 

på formella strategier enligt studien.  
Torbeyns, 

J., Verschaffel, L., 

& Ghesquière, P. 

The development 

of Children´s 

Adaptive 

Expertise in the 

Number Domain 

20 to 100.  

Målet med denna studie var att 

analysera hur elever utvecklar 

sina uträkningar med addition 

och subtraktion upp till talet 100. 

Hur går elever till väga när de 

använder strategierna 

(talsortsräkning och räkna 

upp/ner) och hur lyckade är 

dom?  

 Testar 69 elever i 

en 2:a i en belgisk 

skola fick lösa 4 

olika typer av 

additions- och 

subtraktionsuppgifte

r före givna 

instruktioner. Sedan 

testades eleverna 

igen efter 

instruktioner om 

strategierna var 

givna,  

Resultatet från studien ser att många 

elever valde att variera sig mellan 

strategierna. Elever som forskarna 

anser vara i grupperingen ”hög 

presterande” kan göra ett medvetet val 

och välja den strategi som anses bäst 

för uppgiften.   

Elever som hade lärt sig strategin 

räkna upp/ner förlitade ej sig på att 

använda enbart av den strategin vid 

tvåsiffrigtal. Hälften av eleverna som 

ingick i grupperingen ”låg 

presterande” valde talsortsräkning.  

Yang, D-C. & 

Huang, K-L.  

Syftet med studien var att 

jämföra elevers prestationer vid 

huvudräkning och val av strategi, 

Åk. 2 elever i 

Taiwan medverkade 

i studien. 

Den gruppen som inte fick 

instruktioner från lärare, presterade 



 
 

An Intervention 

Study on Mental 

Computation for 

Second Graders in 

Taiwan 

med två olika grupper. Ena 

gruppen fick inga tidiga 

instruktioner om algoritmräkning 

medans den andra gruppen fick 

instruktioner.  

  märkbart bättre än den grupp som fick 

instruktioner. 
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