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Figur 1: Dagmar Neumans 25 bastalsbegrepp. Hämtad från ”Att ändra arbetssätt och kultur inom den inledande arit-
metikundervisningen”, av D. Neuman, 2013, Nordic Studies in Mathematics Education, vol. 18, nr. 2, s. 16. Copyright 
2013 av Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM). 

1 Inledning 

Vad behöver elever förstå för att kunna hantera aritmetik, det vill säga de fyra räknesätten? 

Svenska samhället förutsätter att alla kan använda matematik efter avslutad skolgång och det an-

ses vara självklart att kunna räkna med de fyra räknesätten (Skolverket, 2011b). De första spon-

tana operationerna med tal är uppdelning, hopsättning och gruppering av konkret material, vilka 

innebär ett analyserande av kvantiteter. Genom operationer med tal på sådant sätt läggs grunden 

för förståelse för talens helhet och delar (Heiberg Solem, Alseth, & Nordberg, 2011). Enligt 

Neuman (2013) grundar sig allt aritmetikanvändande i en förståelse för de 25 bastalsbegreppen 

(fig. 1), där elever får möjlighet att utveckla en förmåga att se talkombinationer istället för att 

räkna sig fram till kombinationerna. De 25 bastalsbegreppen bygger på tals del-helhetsrelationer 

och är de tio första talens inbördes parkombinationer, exempelvis talet fem som har parkombi-

nationerna fyra och ett samt tre och två. I denna litteraturstudie vill vi därför undersöka om och i 

så fall på vilket sätt del-helhetsrelationer kan främja matematiklärandet. Neuman (2013) fick oss 

att intressera oss för del-helhetsrelationers inverkan på elevers lärande av talkamrater. Vidare 

uppmärksammade Neuman (2013) att del-helhetsrelationer även kan påverka synliggörandet av 

sambandet mellan räknesätten addition och subtraktion. På så vis inkluderades sambandet mellan 

addition och subtraktion i syftet, då vi upptäckte att ju mer litteratur vi läste om del-

helhetsrelationer desto mer lyftes sambandet mellan addition och subtraktion fram. Den senare 

utvecklingen av syftet fick oss även att fundera över andra effekter som kunskap om tals del-

helhetsrelationer har och om de kan påverka fortsatt matematiklärande. 

I litteraturstudien har vi valt att analysera forskningsartiklar och vetenskaplig litteratur som rör 

elever i förskoleklass och årskurs ett till tre. Eftersom övriga världens skolsystem ibland är an-

norlunda uppbyggt än Sveriges, har vi valt att fokusera på åldersgruppen fem till tio år istället för 

specifika årskurser när det gäller internationell litteratur och artiklar. Den valda åldersgruppen 
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innefattar även utifrån ett svenskt perspektiv, året före och året efter de årskurser som är i fokus 

för vår litteraturstudie. 

I kapitel två presenteras inledningsvis en definition av, för litteraturstudien, relevanta begrepp för 

att minimera oklarheter. Sedan följer bakgrunden till litteraturstudien, utifrån följande områden: 

verksamhetsförlagd utbildning, forskning ur klassiskt och modernt perspektiv, ämnesdidaktisk 

litteratur samt aktuella styrdokument. I kapitel tre är litteraturstudiens syfte och frågeställningar 

framskrivna. Vidare beskrivs litteraturstudiens metod och tillvägagångssätt i kapitel fyra och resul-

tatet behandlas utifrån tre kategorier i kapitel fem. Litteraturstudien behandlar ett relativt snävt 

område inom aritmetiken då tals del-helhetsrelationer bara är en liten men ändå viktig del av hela 

aritmetikundervisningen, vilket lyfts fram i det sjätte kapitlet (diskussion) som även innehåller 

diskussion om både metod och resultat.  
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2 Bakgrund 

Nedan presenteras litteraturstudiens bakgrund som inleds med en definition av viktiga begrepp 

som återkommer i arbetet. Därefter följer kopplingar till egna erfarenheter från verksamhetsför-

lagda utbildningar. Vidare behandlas litteratur för att presentera undersökningsområdet och slut-

ligen redogörs för undersökningsområdet i relation till aktuella styrdokument. 

2.1 Definition av begrepp 

I vår litteraturstudie använder vi ett antal begrepp som behöver definieras för att förtydliga an-

vändningen av dem. 

 Innebörden av tals del-helhetsrelationer är att varje tal upp till tio har ett antal parkombinat-

ioner inom talet. Ett tal består av en helhet som kan delas upp i två lika eller olika delar, 

till exempel kan helheten fyra delas upp i delarna tre och ett eller två och två. Del-

helhetsrelationer syftar till att automatiskt kunna se talens kombinationer utan att behöva 

räkna sig fram till kombinationerna (Neuman, 2013). Enligt oss påminner del-

helhetsrelationerna om talkamraterna, men till skillnad från del-helhetsrelationerna inklu-

derar talkamraterna nollan. 

 Med talkamrater menas parkombinationer av tal i addition och subtraktion. Talkamraterna 

lärs oftast ut som en tabell. Talet sju har exempelvis följande talkamrater i additionsform: 

0+7, 1+6, 2+5, 3+4 (Olsson, 2000). Vi har erfarit att talkamrater förekommer synonymt 

med ordet talkompisar i undervisningssammanhang, samt med begreppet talfakta i forsk-

ning och akademiska texter. 

 Aritmetik innebär, enligt Nationalencyklopedins definition, ”den del av matematiken som 

behandlar de fyra räknesätten” (Ekedahl, u. å), det vill säga addition, subtraktion, multi-

plikation samt division. 

 Utantillinlärning innebär i denna litteraturstudie inlärning av kunskaper, i avsikt att automa-

tiseras, som saknar förankring i grundläggande samband (Neuman, 1982). Ett grundläg-

gande samband är till exempel förståelse för sambandet att om 5+5=10 måste 10-5=5. 

 Öppna utsagor är matematiska uppgifter där en del av uppgiften saknas och syftar till att 

hitta likheten. Ett exempel på en öppen utsaga är 3+_=8 (Sterner, 2013).  
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2.2 Erfarenheter från verksamhetsförlagd utbildning 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning noterade vi att talkamraterna inom talområdet ett till 

tio fick stort utrymme i matematikundervisningen. Vi såg att arbetet med talkamraterna var ett 

separerat moment och skilt från arbetet med addition och subtraktion. Enligt oss fick eleverna 

därför inte tillräcklig förståelse för syftet med talkamraterna och vad de kunde använda kunskap-

en till. Talkamraterna presenterades oftast bara på ett sätt, i additionsform, i elevernas läromedel 

och i undervisningen som till exempel i likheten 4+5=9. Elevernas förståelse för talkamraternas 

inbördes relationer begränsades således till enbart en presentationsform, vilket ledde till att ele-

verna inte kunde tillämpa sina tidigare kunskaper i nya moment så som subtraktion. Det saknades 

för eleverna en tydlig koppling mellan undervisningen kring talkamraterna, deras del-

helhetsrelationer och addition/subtraktion. Undervisningen om talkamraterna blev därför inte 

alltigenom meningsfull för några av eleverna. 

Talkamrater i additionsform är bara ett sätt att presentera talkamraterna och det blir oftast den 

enda presentationsformen eleverna får möta i undervisningen. De andra presentationsformerna 

hinns inte med eftersom fokus läggs på färdighetsträning av enformiga additions- och subtrakt-

ionstabeller (Neuman, 2013). 

2.3 Klassiskt och modernt perspektiv 

Inom aritmetiken, som vi mött i bland annat vår kurslitteratur, framhålls det att skolans undervis-

ning ska leda till att elever utvecklar hållbara strategier som baseras på förståelse för matemati-

kens grundprinciper. Förståelse för hur tal kan delas upp är en förutsättning för elevers fortsatta 

matematiklärande och för additions- och subtraktionsmetoder, som till exempel metoden att 

hoppa på tallinjen (Grevholm, 2012; Heiberg Solem, Alseth, & Nordberg, 2011; Olsson & Fors-

bäck, 2008). 

Innan formell undervisning i matematik genomförts har elever insikter i hur de med fingrarnas 

hjälp kan dela upp tal och på så vis klara av att både addera och subtrahera, men då oftast ore-

flekterat och mer per automatik (Neuman, 2013). En grundläggande del i aritmetiken är att kunna 

dela upp och sätta samman tal och elever behöver många olika erfarenheter av uppdelning och 

hopsättning för att kunna utveckla begreppslig förståelse inom aritmetik. Om elever får utforska 

och laborera sig fram till förståelse för talens delar kan förståelsen användas som en strategi i se-

nare matematiklärande. Elever kan då resonera kring sina kunskaper på ett sätt som inte kunnat 

göras genom utantillinlärning (Grevholm, 2012; Olsson & Forsbäck, 2008). 
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Vikten av att kunna dela upp tals helhet i delar är inget nyfunnet fenomen; det har varit känt i 

mer än 50 år. Piaget (1965) kom fram till att om elever inte förstår att en helhet kan delas upp i 

flera olika delkombinationer kan elever inte få förståelse för operationer inom addition och sub-

traktion. För att kunna dela upp en helhet i delar behövs förståelse för det dynamiska sambandet 

mellan helheten och delarna. Vuxna kan se ett antal som både en helhet och delar samtidigt, nå-

got som yngre elever har svårt att se. Elever ser antalet som antingen en helhet eller delar och de 

ser heller inte att delarna tillsammans är lika stora som helheten. De kan till exempel tro att om 

ett specifikt antal pärlor delas upp i två högar blir deras sammanlagda antal inte detsamma som 

ursprungsantalet. De kan även ha svårigheter i att förstå att 4+4 och 7+1 är lika mycket eftersom 

de tror att det är fler i additionen där talet sju finns med då talet sju är större än talet fyra (Piaget, 

1965). 

Förståelse för sambandet mellan addition och subtraktion kan uppnås genom automatiserad tal-

uppdelning för tal upp till tio, talens del-helhetsrelationer. Förståelsen för sambandet är inte nå-

got elever automatiskt uppnår genom att lära sig additions- och subtraktionstabeller (talkamrats-

tabeller) utantill. Sambandet måste grunda sig i förståelsen som elever tillägnar sig när de konkret 

utforskar uppdelning av tal (Neuman, 2013). Genom utantillkunskaper av additions- och subtr-

aktionstabellerna kan elever lösa problem som liknar uppgifter de redan stött på men utan förstå-

elsen för grunderna kan elever inte lösa liknande problem som ser annorlunda ut, till exempel 

öppna utsagor (Grevholm, 2012). Det är viktigt att talkamraterna automatiseras men elever måste 

ha förståelse för operationerna som utförs (Olsson & Forsbäck, 2008). 

2.4 Styrdokument 

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, första kapitlet, framhålls det att 

undervisningen ska gynna och stimulera alla elevers lärande och kunskapsutveckling och att det 

finns olika sätt att nå kunskapsmålen på. En bra utvecklings- och lärandeprocess beskrivs vara 

den som ger möjligheter att pröva och utforska (Skolverket, 2011b). 

I läroplanens andra kapitel poängteras skolans och lärarens ansvar för att elever utvecklar eller 

bibehåller sin lust att lära, att elever upplever meningsfullhet i lärandet och att elever får möjlighet 

till överblick och sammanhang. Detta kan uppnås genom att elever får möta olika arbetssätt och 

arbetsformer (Skolverket, 2011b). 

Enligt kursplanen i matematik ska elever få lära sig att dela upp naturliga tal, lära sig centrala me-

toder för beräkning av naturliga tal samt få förståelse för sambandet mellan addition och subtr-
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aktion. Samtliga av ovanstående moment finns även med som kunskapskrav i slutet av årskurs tre 

(Skolverket, 2011b). Elever ska på ett utforskande sätt få arbeta med tal för att få förståelse för 

relationer mellan och inom tal. De behöver även lära sig se och förstå likheter och skillnader, re-

lationer och samband mellan olika begrepp, som addition och subtraktion för att kunna använda 

sig av räknesätten på ett produktivt sätt. Elever behöver också lära sig behärska matematiska me-

toder, som huvudräkning, för att inte för mycket energi ska gå åt i lösandet av enkla beräkningar 

(Skolverket, 2011a). Utifrån ovanstående referat drar vi slutsatsen att om huvudräkning ska kunna 

fungera effektivt behöver talkamraterna automatiseras. För att kunna automatisera talkamraterna 

behöver elever få tillgång till varierande arbetsformer, där laborationer och uppmuntran till att 

dra egna slutsatser får generöst med utrymme i undervisningen.  
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3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna litteraturstudie är att klargöra om det finns forskningsstöd för sambandet mel-

lan förståelse för tals del-helhetsrelationer och addition/subtraktion i undervisningssammanhang. 

Syftet är också att undersöka om arbete med tals del-helhetsrelationer kan förenkla lärandet av 

talkamraterna. Ytterligare en del av syftet är att utröna om lärande i fortsatt matematik kan under-

lättas av arbete med tals del-helhetsrelationer. 

För att besvara syftets olika delar formulerades följande frågeställningar: 

 På vilket sätt kan förståelse för tals del-helhetsrelationer ge förståelse för sambandet mel-

lan addition och subtraktion? 

 På vilket sätt kan tals del-helhetsrelationer underlätta lärandet av talkamrater? 

 På vilket sätt kan arbete med tals del-helhetsrelationer underlätta det fortsatta lärandet i 

matematik?  
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4 Metod 

I det inledande skedet av uppsatsarbetet gjordes en översiktlig sökning via Google för att hitta in-

fallsvinklar för vidare informationsinsamling. Vi gjorde sökningar i ett flertal databaser där vi an-

vände sökord på både svenska och engelska. Utifrån den litteratur vi hittade gjordes även kedje-

sökningar till annan relevant litteratur. Valda sökord och databaser presenteras under 4.1. För att 

kunna strukturera informationssökningen tog vi fram kriterier för inkludering i tre steg och krite-

rierna presenteras tillsammans med urvalet av materialet under 4.2. Därefter presenterar vi hur 

vår analys av det insamlade materialet gick till under 4.3. 

4.1 Informationssökning 

De första sökningarna utgick från sökord hämtade ur Att ändra arbetssätt och kultur inom den inle-

dande aritmetikundervisningen (Neuman, 2013). Utifrån sökningarna kom vi fram till nya sökord och 

denna process upprepades kontinuerligt i flera databaser. Några av sökorden fick vi fram genom 

att direkt översätta svenska termer och sökningar i Google till deras engelska motsvarigheter. Detta 

fick vi göra i flera steg för att nå den korrekta engelska termen. Det breda valet av databaser och 

sökord bör ge arbetet en stor giltighet, det vill säga god validitet. Litteraturstudien bör även få en 

stor tillförlitlighet, reliabilitet, i och med sökningar på korrekta termer och insamling av material 

som både styrker och motsäger frågeställningarna. 

4.1.1 Sökord 

Vi har använt oss av både svenska och engelska sökord vid våra sökningar. De svenska sökorden 

var: taluppfattning, taldelning, del-helhetsrelation och talkamrater/talkompisar. Dessa gav inte många rele-

vanta träffar men det gjorde däremot de engelska sökorden, som var: early number, conception of 

numbers, numerical understanding, number construction, numerical presentations, conceptual understanding, inte-

ger, fractions, part-whole, part-part-whole, decomposition, composition, number bonds och addition facts. De 

sökord som genererade flest relevanta träffar var part-whole, part-part-whole och decomposition. Sökor-

den derived facts och addition facts gav även resultat i några relevanta artiklar. Under hela informat-

ionssökningsprocessen ändrades sökorden kontinuerligt. En del av de sökord som användes i 

början av processen uteslöts i och med att nya, mer relevanta sökord hittades i det hämtade 

materialet. Även kombinationer av sökord användes med hjälp av funktionen thesaurus (be-

greppsordbok) i databasen Educational Resources Information Center [ERIC]. Svenska sökord var i 

regel irrelevanta då vi upptäckte att det inte fanns mycket vetenskapligt granskad forskning på 

svenska. De svenska sökorden användes vid sökning i de flesta databaserna och vid sökning på 

böcker med didaktisk inriktning i databasen Primo och vid kommunala bibliotek.  
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4.1.2 Databaser 

De databaser vi använt oss av i vårt informationssökande är: Academic search, Educational Resources 

Information Center [ERIC], Google, Google Scholar, Library Information System [LIBRIS], Mathematics 

Education Database [MathEduc], Primo, PsycINFO och SwePub. Vi valde att använda oss av flera 

databaser och söktjänster för att bredda vårt utbud av relevant material eftersom vårt undersök-

ningssyfte är relativt snävt. Material från MathEduc var inte offentligt tillgängligt och hämtades 

därför genom Google Scholar.  Databasen som användes mest frekvent och som gav flest relevanta 

resultat var ERIC. En orsak till det kan vara att vi tidigare använt oss av söktjänsten och vet hur 

man går till väga för att nå många träffar. En för oss mycket intressant bok, The prevention and cor-

rection of errors in arithmetic (Myers, 1925), gick inte att få tag på via Jönköpings Högskolebiblioteks 

olika databaser, men gick att hämta elektroniskt via Supersök på Göteborgs Universitetsbibliotek. 

Databasen Primo användes i liten utsträckning främst för att hitta eventuell litteratur i bokformat 

och för att göra sökningar på författarnamn som förekommit som referens i annan litteratur. 

Primo är dock svårarbetad om inte begränsningar görs, som till exempel vår begränsning att bara 

söka på böcker. Före begränsningen för bokformat lyckades vi ändå hitta en artikel, A Japanese 

approach to arithmetic (Easly, 1983), som senare visade sig vara väldigt intressant för oss. Sökningar i 

databasen SwePub gav inte några resultat vi kunde använda i litteraturstudien. Vi fick däremot 

fram ett konferensbidrag där del-helhetsrelationer lyfts fram och där det refereras till Neumans 

avhandling The origin of arithmetic skills – a phenomenographic approach från 1987. Avhandlingen gick 

inte att få tag på men det är den som Neuman (2013) baserar sin artikel på. Databasen PsycINFO 

gav tre mycket intressanta artiklar och några inte helt relevanta artiklar som senare exkluderades. 

Databasen Libris användes för att hitta böcker refererade i andra artiklar men inga av böckerna 

gick att få tag på. Sökningar i databasen Academic search gav inget relevant material. Ett moment vi 

gjort i varje databas var att, om så var möjligt, ställa in sökningen för peer reviewed för att enbart 

få fram vetenskapligt granskade artiklar. På grund av det snäva undersökningsområdet var det 

viktigt att de artiklar vi fick fram var relevanta och vetenskapligt granskade. 

4.2 Inkludering och urval 

Nedan presenteras tillvägagångssättet i insamlingsarbetet, utifrån ett flertal kriterier i tre steg. Se-

dan följer hur urvalet av materialet gjordes med en kort beskrivning av publikationstyp, land och 

årtal. 

4.2.1 Kriterier för inkludering 

Kriterierna för inkludering av litteratur är indelade i tre steg för att inte utesluta eventuell littera-

tur som vid en första anblick inte verkar vara relevant. Genomgående kriterier för materialin-
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samlingen är att undersökningsgruppen i materialet måste vara elever i åldersgruppen fem till tio 

år. Materialet måste även ha tydlig relevans för undervisning inom aritmetik. Det första steget för 

inkludering är att titeln på materialet måste ha koppling till tals del-helhetsrelationers samband 

med addition och/eller subtraktion, talkamrater eller andra effekter på matematiklärande för att 

ses som relevant. För att tydligare få inblick i materialets innehåll blir nästa steg att se om ab-

strakt, inledning, innehållsförteckning eller eventuellt förord har koppling till tals del-

helhetsrelationers samband med addition och/eller subtraktion, talkamrater eller andra effekter 

på matematiklärande. Det sista steget i inkluderingen är att materialet i sin helhet måste behandla 

tals del-helhetsrelationers samband med addition och/eller subtraktion, talkamrater eller andra 

effekter på matematiklärande. De här inkluderingskriteriernas tre steg innebär ett enkelt och me-

todiskt tillvägagångssätt där fokus ligger på en del av materialet i taget. Litteraturen analyseras inte 

noggrant förrän i det sista steget vilket gör att de första stegen kan ägnas till att sålla ut uppenbart 

irrelevant litteratur. 

4.2.2 Urval 

Materialet vi valt består av 13 forskningsartiklar som behandlar del-helhetsrelationer, del-

helhetsrelationers inverkan på förståelse för addition och/eller subtraktion samt olika infallsvin-

klar runt del-helhetsbegreppet. Urvalet består ytterligare av en forskningsrapport av en internat-

ionell studie där Sveriges matematikresultat jämförs med andra länder samt två böcker vilka är 

forskningsbaserade och har ämnesdidaktiska perspektiv. 

Författarna till det analyserade materialet är verksamma i olika delar av världen och studierna är 

gjorda i följande länder: USA, Nederländerna, Belgien, Storbritannien, Australien, Kina och Ja-

pan. Studierna författarna utfört har i vissa fall utförts i ett annat land än det som författarna är 

verksamma i. Den analyserade litteraturen sträcker sig från 1925 till 2013 där fem referenser är 

fördelade över åren fram till och med 1989. Mellan 1990 och 1999 finns ytterligare fem; från 

2000 till 2008 finns fyra referenser. Det finns ingen referens mellan 2009 och 2011 men två finns 

från 2012 till 2013. 

Under materialinsamlingen hittade vi en bok av Anita Sandahl och två kapitel i boken Matematik 

från början från 2000, ett av Inger Olsson och ett av Ann Ahlberg, som var mycket relevanta för 

litteraturstudiens resultat. Boken och kapitlen var dock inte vetenskapligt granskade och fick där-

för inte vara med i litteraturstudiens resultat. Till följd finns det då ingen svensk litteratur presen-

terad i resultatet då det bara var ovanstående litteratur som vi hittade med svensk anknytning.  
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4.3 Materialanalys 

I analysen av det insamlade materialet utgick vi från våra frågeställningar för att enklare kunna 

kategorisera och jämföra materialet. Till hjälp vid analysen användes en översikt, se bilaga, där 

materialets innehåll sammanfattades. 

 Material som behandlar tals del-helhetsrelationers samband med addition och/eller subtr-

aktion samlas under en kategori. Materialet ska påvisa eller motsäga att ett sådant sam-

band existerar. Del-helhetsrelationers påverkan på lärandet av addition och subtraktion 

samlas även under denna kategori. 

 Material som behandlar tals del-helhetsrelationer i samband med lärandet av talkamrater 

(på engelska: addition facts, recalled facts, number facts) samlas under en annan kategori. 

Materialet ska tydligt presentera del-helhetsrelationer i relation till arbetet med talkamra-

ter. 

 Material som behandlar kunskaper om tals del-helhetsrelationer och deras inverkan på 

fortsatt matematiklärande, samt på vilket sätt del-helhetsrelationerna påverkar lärandet 

samlas under ytterligare en kategori. Materialet ska påvisa eller motsäga att arbetet med 

tals del-helhetsrelationer har inverkan på elevers fortsatta matematiklärande.  
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5 Resultat 

Resultatet av den analyserade litteraturen presenteras under kategorirubriker utifrån frågeställ-

ningarna. 5.1 behandlar tals del-helhetsrelationers samband med räknesätten addition och subtr-

aktion. 5.2 beskriver tals del-helhetsrelationers betydelse för lärandet av talkamrater. Vidare besk-

rivs hur förståelse för del-helhetsrelationer inverkar på fortsatt matematiklärande i 5.3. Avslut-

ningsvis ges en sammanfattning av resultatet i 5.4. 

5.1 Tals del-helhetsrelationers samband med addition och/eller subtrakt-

ion 

Baroody (1999) visar i resultatet av sin undersökande studie att sambandet mellan addition och 

subtraktion inte är uppenbart för elever trots undervisning om sambandet. Eleverna i studien 

hade svårt att se kopplingen mellan addition och subtraktion trots att undervisningen belyste att 

subtraktioner kan tänkas som additioner. Eleverna fick lära sig additionskombinationer, till ex-

empel 6+2, för att lättare se en subtraktion, 8-2, som en addition men ingen elev uttryckte att en 

additionskombination kunde hjälpa dem att lösa en subtraktionsuppgift. Dock visar resultatet 

från studiens tester på att additionskombinationer kan vara en hjälp för några elever i förståelsen 

av sambandet mellan addition och subtraktion. 

Wolters (1983) gjorde en översikt över nederländsk och belgisk forskning inom aritmetik, med 

tillägg från hennes egen undersökning. Där framkommer det att undervisning om del-

helhetsrelationer har positiv effekt på elevers förmåga att lösa öppna utsagor och del-

helhetsuppgifter. Däremot visade sig undervisningen ha negativa effekter på elevers möjlighet att 

lösa uppgifter av annan karaktär, exempelvis uppgifter där elever ska räkna ut skillnad. En bidra-

gande orsak, enligt Wolters, kan vara att olikheter introducerades samtidigt med del-

helhetsrelationer och kan ha påverkat resultatet negativt (Wolters, 1983). I annan forskning 

kommer det däremot fram att det finns ett starkt positivt samband mellan elevers kunskaper om 

tals del-helhetsrelationer och förmågan att effektivt lära sig addition (Cheng, 2012; Treacy & Wil-

lis, 2003) men även för förmågan att lära sig både addition och subtraktion (Easly, 1983; Fischer, 

1990). Därutöver menar Canobi, Reeve och Pattison (1998) att barn behöver lära sig kombinera 

tal, det vill säga addition, innan de kan lära sig dela upp tal, vilket görs i subtraktion och gruppe-

ringar av tal. 

Förståelse för tals del-helhetsrelationer ökar också förmågan att förstå den dynamiska relationen 

som finns mellan addition och subtraktion (Bryant, Christie & Rendu, 1999; Resnick, 1989; Zhou 

& Peverly, 2005). En del i utvecklingen av del-helhetförståelsen är att elever förstår konsekven-
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serna av att subtrahera en del från en helhet som bygger på deras kunskap om hur två delar adde-

ras till en helhet (Canobi, 2005). Det finns elever som är duktiga på att addera och subtrahera 

men om denna förmåga inte är grundad på förståelsen för tals helhet och delar, finns det risk att 

sambandet mellan addition och subtraktion inte upptäcks (Bryant, Christie & Rendu, 1999; Tre-

acy & Willis, 2003). En del yngre elever förstår relationen mellan addition och subtraktion, men 

förståelsen baseras inte på deras räknekunskaper utan på förståelsen för tals del-helhetsrelationer 

(Bryant, Christie & Rendu, 1999). 

Genom konkret arbete med tals del-helhetsrelationer introduceras addition och subtraktion 

automatiskt verbalt, innan symbolerna +, – och = införs för elever. Det gör att elever senare kan 

se vad som saknas i uppgiften istället för att räkna upp eller ner vid additions- och subtraktions-

uppgifter (Zhou & Peverly, 2005). Kunskapen som skapas vid arbete med tals del-

helhetsrelationer gör att elever får förståelse för vad som händer med talen när man subtraherar 

eller adderar. Förståelsen i sin tur ger elever associationer och kopplingar som gör att de kan an-

vända kunskaperna i andra situationer, även om situationerna inte påminner om de uppgifter eller 

situationer som de mött tidigare. Denna förmåga uppnås inte genom repetitivt inlärda utantill-

kunskaper (Steinberg, 1985), utan förståelsen för helheten och dess delar är klart uttalad matema-

tikkunskap som förbättrar elevers sätt att tänka (Zhou & Peverly, 2005). 

5.2 Tals del-helhetsrelationer och talkamrater 

Många barn har, redan innan de ges formell undervisning, kunskaper om tals del-

helhetsrelationer.  De vet hur tal som en kvantitet kan delas upp i delar och sedan sättas tillbaka 

till ursprungskvantiteten, men även hur två mindre kvantiteter kan bilda en ny större kvantitet 

(Resnick, 1998). Lärandet av talkamrater ska bygga på ett upptäckande arbetssätt, där elever får 

arbeta med talen och deras olika kombinationer genom olika metoder (Myers, 1925). Elever be-

höver få erfarenheter av talets helhet och delar för att få förståelse för talets struktur och innehåll 

(Marton & Booth, 1997; Myers, 1925). Talkamrater ska inte presenteras som likheter, utan talens 

abstrakta representation ska enbart ske med siffror, det vill säga talet i sin helhet och dess delar. I 

ett inledande arbete med talkamrater bör dock konkret material användas (Myers, 1925). För att 

kunna lära sig talkamrater måste elever medvetet kunna urskilja delarna i helheten, kunna hantera 

talens uppbyggnad och få använda flera sinnen i arbetet med talen. Lärande med hjälp av flera 

sinnen gör att kunskapen lagras längre och är lättare att komma ihåg (Marton & Booth, 1997). 

Innan elever kan börja att mekaniskt träna talfakta, det vill säga repetera för att automatisera tal-

kamraterna, behövs förståelse för hur talkombinationerna hör samman. Arbetet måste få ta tid 
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och inga nya talkamrater bör presenteras innan de tidigare är befästa (Myers, 1925). Stor tidsrymd 

är viktig för att elever ska ges möjligheter att utveckla sin taluppfattning och sin förmåga att hitta 

talkamraterna för talen ett till tio (Henry & Brown, 2008; Zhou & Peverly, 2005). Med hjälp av 

redan inlärda talkamrater kan elever härleda sig fram till nya talkombinationer och därmed är de 

tidigare talkombinationerna automatiserade (Steinberg, 1985). Har elever automatiserat talkamra-

ter som grundats i förståelse för talens innebörd, kan de lägga energi på hur de ska lösa uppgif-

terna i stället på att räkna sig fram till ett resultat (Resnick, 1989). 

Drillövningar, som har varit standard i skolor under många år, för att lära in talkombinationer kan 

stärka rätt inlärda kombinationer, men de kan även göra fel inlärda kombinationer svårare att 

rätta till. Repetition bör användas med försiktighet då det hjälper till att memorera talkombinat-

ioner, vare sig kombinationerna är korrekta eller inte (Myers, 1925). Det är viktigt att lärare hittar 

ett repetitivt träningssätt där elever inte riskerar att lära sig fel kombinationer, för att automatisera 

rätt talkamrater, något som betonas av Myers (1925). Det finns nästintill inget som stödjer att an-

vändandet av skriftliga drillövningar i syfte att automatisera talkombinationer ger memorerade 

kunskaper som elever kan använda sig av. Övningar som fokuserar på att bara få fram rätt svar är 

negativt ur taluppfattningshänseende. Det är viktigt att lärare hittar andra tillvägagångssätt än 

drillövningar, som är mer givande i lärandet av talkamrater (Henry & Brown, 2008). 

Flera asiatiska länder till exempel Kina och Japan har nått goda resultat i den senaste Programme 

for International Student Assessment (PISA)-undersökningen från 2012 (Skolverket, 2013). Både 

i Japan (Easly, 1983) och Kina (Zhou & Peverly, 2005) är tillvägagångssätten för att lära ut grun-

derna i aritmetik för yngre elever uppbyggda på samma sätt. Kärnan i aritmetikundervisningen är 

förståelsen för hur talen kan delas upp från en helhet till delar, där målet är att utveckla elevers 

talförståelse. Elever får laborera med tal, med stöd av konkret material, för att hitta talens olika 

kombinationer för talen ett till tio. Siffror, som anses vara abstrakta, införs gradvis senare i 

undervisningen när elever har grundlagt en förståelse för talens inbördes relationer (Easly, 1983; 

Zhou & Peverly, 2005). I Japan föreligger begränsningen att börja stegvis med talen upp till fem, 

tills de är befästa, för att sedan arbeta vidare upp till tio. I Japan finns även som strategi att elever 

ska kunna förklara sina resultat när de laborerar, för då reflekterar de över vad som händer med 

talen. Talens inbördes relationer anses vara befästa när elever kan applicera kunskapen om tals 

helhet och delar i arbete med addition och subtraktion (Easly, 1983).  
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5.3 Tals del-helhetsrelationer – grund för fortsatt lärande i matematik 

Genom en stressfri undervisning, där varje område får ta sin tid, i syfte att stärka elevers talupp-

fattning, bygger elever en bra grund för fortsatt matematisk förmåga (Henry & Brown, 2008). 

Tidig undervisning om tals del-helhetsrelationer ger en grundläggande förståelse för bastalsbe-

grepp och talkunskaper (Fischer, 1990). Övningar som stegvis blir mer abstrakta ger elever strate-

gier för hur de ska komma fram till talkamrater, som i sin tur ger elever en god taluppfattning. 

Genom att använda strategierna tillsammans med automatiserade talkamrater är det större chans 

att utveckla matematiska förmågor än om talkamrater automatiseras utan kompletterande strate-

gier (Henry & Brown, 2008). Om elever har förståelse för del-helhetsrelationerna kan de använda 

sig av den kunskapen som strategi när de ser tal representerade på ett för dem okänt sätt (Cheng, 

2012). 

Förståelse för tals del-helhetsrelationer är en explicit kunskap som gynnar elevers matematiktän-

kande (Zhou & Peverly, 2005) och som även hjälper elever att gå från användandet av konkret 

material till det mer abstrakta matematiktänkandet (Treacy & Willis, 2003). Den grundläggande 

förståelsen för talens del-helhetsrelationer kan användas vid lösningar av additions- och subtrakt-

ionsproblem (Easly, 1983; Fischer, 1990) men även vid arbete med positionssystemet (Fischer, 

1990). Memorerade talkamrater har, likt tals del-helhetsrelationer, positiv effekt på lärandet av 

positionssystemet (Henry & Brown, 2008). Genom förtrogenhet med del-helhetsrelationerna får 

elever ett verktyg de kan använda när de ska lära sig tiotalsövergångar i både addition och subtr-

aktion (Fischer, 1990; Zhou & Peverly, 2005). Förståelse för tals inbördes relationer (Canobi, Re-

eve & Pattison, 1998; Henry & Brown, 2008) och förståelse för tiotalsgrupperingar är nödvändiga 

kunskaper för att kunna använda talkamrater på ett funktionellt sätt, i olika sammanhang och för 

att lösa matematiska uppgifter (Henry & Brown, 2008). Vårt exempel på detta är subtraktions-

uppgiften 16-9=_, där elever kan använda sig av parkombinationerna till talet nio (sex och tre), 

för att först ta bort sex från sexton och sedan veta att ytterligare tre ska tas bort från tio. Elever 

får användning av sin talkunskap om talet tio då tre ska tas bort eftersom tre och sju är talkamra-

ter till talet tio. 

För fortsatt lärande i matematik behöver elever kunna använda talkunskaper när de utför beräk-

ningar eftersom räknestrategier i sig inte ger garanti för korrekta resultat. Räknestrategier innebär 

olika tillvägagångssätt för att lösa matematikuppgifter och elever behöver förståelse för uppbygg-

naden av de tal de arbetar med i vald strategi (Marton & Booth, 1997). Förståelse för tals del-

helhetsrelationer hjälper elever att inte fastna i ett procedurinriktat räknande som kräver memore-
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rande av algoritmer. De har istället tilltro till sin förmåga att applicera sina talkunskaper i räknan-

det (Treacy & Willis, 2003). Vidare behöver elever automatiserat talkamraterna för att effektivt 

kunna arbeta vidare i aritmetiken (Myers, 1925).  

5.4 Resultatsammanfattning 

Sammanfattningsvis ger förståelse för tals del-helhetsrelationer förmåga att förstå sambandet mel-

lan addition och subtraktion (Bryant, Christie & Rendu, 1999; Resnick, 1989; Zhou & Peverly, 

2005). Genom förståelse för del-helhetsrelationer kan eleverna använda additionskunskaper i sub-

traktionsuppgifter (Canobi, 2005). 

Det centrala för lärandet av talkamrater är att förstå att tal kan delas upp från en helhet till olika 

delar (Easly, 1983; Marton & Booth, 1997; Zhou & Peverly, 2005). Elever behöver förståelse för 

de olika kombinationerna av delarna för att sedan kunna automatisera talkamraterna (Easly, 1983; 

Myers, 1925; Zhou & Peverly, 2005). 

För vidare matematiklärande ger förståelse för del-helhetsrelationer elever uppfattning om bas-

talsbegrepp och talkunskaper (Fischer, 1990) som är användbara vid additions- och subtraktions-

problem (Easly, 1983; Fischer, 1990) men även för förståelse av positionssystemet (Fischer, 

1990). Kunskap om del-helhetsrelationer innebär även ett verktyg som elever kan använda när de 

ska lära sig tiotalsövergångar, i både addition och subtraktion (Fischer, 1990; Zhou & Peverly, 

2005). Kunskap om del-helhetsrelationer ger också elever tilltro till sin förmåga att använda tals 

helhet och delar även i fortsatt matematikanvändande (Treacy & Willis, 2003). Elevers matema-

tiska tänkande gynnas av deras förståelse för tals del-helhetsrelationer (Zhou & Peverly, 2005).  
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6 Diskussion 

I diskussionskapitlet nedan diskuteras metod, utifrån informationssökning och urval och avslut-

ningsvis diskuteras resultatet utifrån resultatkategorierna. 

6.1 Metoddiskussion 

Metoddiskussionen är, för tydlighetens skull, uppdelad i två delar. Informationssökningen åter-

finns i 6.1.1 där materialinsamlingen diskuteras. I 6.1.2 diskuteras urvalet av relevant litteratur mer 

ingående. 

6.1.1 Informationssökning 

Informationssökningen var grundlig och systematiskt upplagd för att inte missa eventuell relevant 

litteratur, eftersom vi var medvetna om det relativt snäva undersökningsområdet. Materialin-

samlingen tog lång tid, framförallt i början när sökorden inte var helt korrekta och ibland missvi-

sande. Vi hade kunnat förenkla informationssökningen genom att fråga verksamma lärare och 

professorer om korrekta begrepp på engelska, redan innan sökningarna påbörjades. Vi samlade in 

en mängd artiklar med relevanta titlar för att sedan kunna sålla bland dem. Under insamlingen låg 

fokus på sökord och utveckling av dem. Vid analysen av materialet kom fokus att ligga på inne-

hållet. 

Under materialinsamlingen upptäckte vi ett problem med våra sökord. Det finns två olika an-

vändningar av del-helhetsbegreppet, vilket framkom när vi läste igenom det insamlade materialet. 

Den ena användningen syftar till del-helhetsrelationer, det område vi var intresserade av. Den 

andra användningen syftar till en uppgiftstyp i addition och subtraktion som är uppbyggd på del-

helhetsrelationer. Vid en första läsning av sammanfattningarna i artiklarna framgick det ibland 

inte tydligt vilken användning av del-helhetsbegreppet artikeln behandlade. En del av det senare 

uteslutna materialet beskrev elevers lösningar på uppgifter baserade på del-helhetsrelationer. 

Litteraturstudien anser vi ha god validitet eftersom sökorden och databaserna genererade ett rele-

vant resultat. Informationssökningen gav svar på vad vi avsåg att undersöka och flera forskare vi 

har påträffat är erkända forskare inom ämnet, vilka refereras till i ett flertal insamlade artiklar. 

Därför kan vi med rätta påstå att litteraturstudien även har en god reliabilitet. 

6.1.2 Urval, inkludering och materialanalys 

Urvalet av materialet är brett både vad gäller tid och plats vilket visar att forskare kommer fram 

till likvärdiga slutsatser, oberoende av var i världen eller när i tiden de genomför sina undersök-

ningar. Materialet som analyserats i litteraturstudien är enbart från andra länder än Sverige, vilket 
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väcker nya frågor. Behövs det mer svensk forskning på området och når forskningen de verk-

samma lärarna i de svenska skolorna? Eftersom det tycks råda brist på vetenskapligt granskad 

svensk forskning på området, finns det då också risk att verksamma lärare i Sverige inte tar sig tid 

att sätta sig in i internationell forskning? 

Materialanalysen utformades och kategoriserades utifrån litteraturstudiens frågeställningar. I ana-

lysen framkom att det fanns fler intressanta aspekter av del-helhetsrelationers inverkan på mate-

matiklärande utöver de aspekter vi valt att undersöka. Det gjorde att kategorierna vidgades för att 

kunna inkludera fler aspekter i relation till de ursprungliga frågeställningarna. 

6.2 Resultatdiskussion 

Asiatiska länder, bland annat Japan och regioner i Kina, ligger resultatmässigt högt i den senaste 

PISA-undersökningen (Skolverket, 2013). Genom analysen av litteratur som förklarar dessa län-

ders läroplaner, kopplat till den övriga litteraturen som belyser vikten av förståelse för del-

helhetsrelationer drar vi slutsatsen att det kan vara dags för ett paradigmskifte i Sverige, som 

Neuman (2013) uttrycker det. På så sätt kan svenska elever få möjligheter att förbättra sina resul-

tat i matematik. 

Resultatkapitlet är något kortare än önskat, dels på grund av ett snävt undersökningsområde, och 

dels för att forskningen är relativt enig. Trots olika undersökningsmetoder, genomförda under 

olika förutsättningar och under olika årtionden, når forskarna ungefär samma resultat. Del-

helhetsrelationer är en liten men viktig del inom talförståelsen och aritmetiken som inte går att 

påskynda i undervisningssammanhang. Litteraturstudiens resultat styrker det Neuman (2013) 

skriver i sin artikel rörande inlärning av talkamrater och sambandet mellan addition och subtrakt-

ion. 

Vi har varit noga med att vara öppna i vår materialinsamling för att kunna hitta material som an-

tingen styrker eller motsäger våra frågeställningar, vilket stärker litteraturstudiens reliabilitet. Vi 

hade kunnat vidga perspektivet för vår materialinsamling för att få ett bredare resultat genom att 

undersöka och kategorisera olika effekter av del-helhetsrelationer var för sig, de som nu är sam-

manfattade tillsammans under kapitel 5.3. Resultatet diskuteras nedan mer ingående utifrån de 

kategorier resultatet är uppdelat i. 

6.2.1 Tals del-helhetsrelationers samband med addition och/eller subtraktion 

Baroodys (1999) resultat ger en ganska klar bild över att elever inte lär sig att se och förstå sam-

band enbart genom att lärare undervisar om och berättar att sambandet finns där. Litteraturstudi-
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ens resultat visar att det krävs av lärare att de ger elever ett brett utbud av olika metoder där ele-

ver kan få utveckla sina förmågor i ett undersökande arbetssätt. Vidare framgår av resultatet att 

flertalet berörda forskare är överens om att förståelse för del-helhetsrelationerna och talens in-

bördes relationer är en förutsättning för att kunna se och förstå sambandet mellan addition och 

subtraktion. 

Utöver forskningsstödet för sambandet mellan addition och subtraktion finns det forskningsre-

sultat som beskriver att del-helhetsrelationer även är en viktig del i lärandet av addition och sub-

traktion. Det senare var inte en del av frågeställningarna. Genom att materialet tydligt belyste lä-

randet av addition och subtraktion med hjälp av kunskaper om del-helhetsrelationer ansåg vi att 

det var relevant att nämna detta i resultatet, eftersom sambandet mellan addition och subtraktion 

hör samman med kunskaper inom respektive räknesätt. 

Egenskaper hos och samband mellan räknesätten är en del av det centrala innehållet i kursplanen 

för årskurs ett till tre. Uppdelandet av tal och del-helhetsrelationer borde enligt vår uppfattning 

läggas till i kursplanen, eftersom det annars finns risk att lärare förbiser vikten av arbetet med del-

helhetsrelationer. Lärare borde redan i början av matematikundervisningen undervisa om tals del-

helhetsrelationer för att ge elever en stabil grund för fortsatt matematiklärande. 

6.2.2 Tals del-helhetsrelationer och talkamrater 

De presenterade forskarna i resultatet har alla kommit fram till samma resultat, att arbete med 

del-helhetsrelationer ger elever en stabil förståelse för talens inbördes relationer, det vill säga tal-

kamrater. Bland forskarna finns det en meningsskillnad i hur del-helhetsrelationerna ska presente-

ras. Myers (1925) förespråkar presentation med siffror men inga andra symboler, men att som 

inledning till området använda konkret material. Zhou och Peverly (2005) och Easly (1983) före-

språkar konkret material utan inblandning av symboler. Kan skillnaden i synsätt vara relaterad till 

att Myers skrev sin bok 1925 och att synen på matematikundervisning var annorlunda då jämfört 

med idag? Skulle Myers hålla med de andra forskarna om hans bok skrevs idag? 

Resultatet belyser att elever ska få en dynamisk förståelse för hur tal kan delas upp och sättas 

samman för att kunna lära sig talkamrater. Enligt vår erfarenhet av talkamratsundervisningen 

läggs fokus på addition och subtraktion i kombination med talkamraterna. Vi har inte, under våra 

verksamhetsförlagda utbildningar, sett något konkret eller upptäckande arbetssätt i början av 

undervisningen om talkamrater, något som forskningen ändå påpekar är viktigt. Hur kommer det 

sig då att det som forskningen om talkamrater tydligt visar, under flera årtionden, inte får genom-
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slag i undervisningen? Varför är arbetsblad och arbetsböcker med repetitiva additions- och subtr-

aktionsuppgifter den, enligt oss, vanligaste arbetsformen i undervisningen om talkamrater? 
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6.2.3 Tals del-helhetsrelationer – grund för fortsatt lärande i matematik 

Vi kan konstatera genom resultatet av vald litteratur att det finns stor enighet i att arbete med tals 

del-helhetsrelationer ger en stadig grund för allt fortsatt lärande i matematik. I arbete med posit-

ionssystemet, bastalsbegrepp och taluppfattning är kunskaper om tals del-helhetsrelationer en 

viktig komponent. Del-helhetsrelationer är även viktiga när elever arbetar med tiotalsövergångar 

och algoritmer. Kunskap om del-helhetsrelationer gör det mer förståeligt för eleverna vad algo-

ritmer ska användas till och memorerandet av en viss procedur är då inte nödvändigt. 

Generellt sett ökar elever sitt matematiktänkande genom arbete med del-helhetsrelationer och det 

hjälper elever att gå från konkret till abstrakt tänkande. Eftersom forskarna tycks vara eniga om 

detta finns det enligt oss inga ursäkter för att inte arbeta med tals del-helhetsrelationer i undervis-

ningen och se till att alla elever har med sig kunskapen och förståelsen för tal som behövs för att 

kunna utvecklas inom matematiken. På detta område efterlyser vi mer svensk didaktisk forskning 

som kan få genomslagskraft i skolor runt om i Sverige.  
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7 Avslutande kommentarer 

 Det är slående hur länge det har funnits forskning som belyser vikten av förståelse för tals helhet 

och delar utan att det fått ordentlig genomslagskraft i svenska skolor. Har lärarutbildningen haft 

tillräckligt med fokus på detta område genom åren? Genom våra verksamhetsförlagda utbildning-

ar har vi kommit i kontakt med lärare som påpekat att vissa moment i elevers lärande förutsätts 

vara gjorda innan de exempelvis börjar årskurs ett. De avvaktar även med vissa moment i exem-

pelvis förskoleklass för att det förutsätts att elever inte klarar av att förstå momenten. Detta skap-

ar eventuellt ett kunskapsglapp där elever riskerar att hamna mellan två kunskapsnivåer, om lärare 

inte utgår från den nivå där eleverna befinner sig. 

Det viktigaste lärare kan göra är att se till att undervisningen blir meningsfull för elever, vilket kan 

göras om lärare utgår från de kunskaper elever redan har (Sandahl, 2014). En god taluppfattning 

ger självförtroende, ett gott självförtroende är motiverande, motivation ökar förståelse och att 

förstå bibehåller lusten att lära (Olsson, 2000). 

Som ett nästa steg i arbetet med tals del-helhetsrelationer vill vi empiriskt undersöka lärares upp-

fattningar av del-helhetsrelationer eftersom undervisning om tals del-helhetsrelationer verkar 

saknas i matematikundervisningen. Vi vill även undersöka vilka kunskaper elever i årskurs två har 

om tals helhet och delar. Litteraturstudiens resultat indikerar att förståelse för tals del-

helhetsrelationer kan befästas redan tidigt i undervisningen.  
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Översikt över analyserad litteratur 

Författare 

Titel 
Tidskrift 
Publikationsår 
Land 
Databas 

Syfte Design 
Urval 
Datainsamling 
 
 

Resultat 

Arthur J. Baroody 

Children's Relational 
Knowledge of Addi-
tion and Subtraction 

Cognition and In-
struction 

1999 

USA 

ERIC 

Studie 1: undersöka barns 
förståelse för sambandet 
mellan addition och sub-
traktion 

Studie 2, 1: undersöka 
resultatet i studie 1 och 
undersöka om sambandet 
mellan addition och sub-
traktion kan läras ut till 
barn 

2: undersöka om addit-
ionskombinationer kan 
underlätta förståelsen för 
sambandet mellan addit-
ion och subtraktion 

Studie 1: 40 elever, 4 år 1 mån – 7 år 4 mån 

3 tester + ett kompletterande test: subtraktionstest 
(igenkänning), addition/subtraktionsförståelse test, 
subtraktionstest på tid 

Studie 2: 21 elever I årskurs 1, 6 år 1 mån - 7 år 5 mån 

4 tester: Subtraktionsförståelsetest, subtraktionstest på 
tid, additionstest på tid, kompletterande test 

 

Undervisning: träna förståelse för sambandet mellan 
addition och subtraktion, bemästra additionskombinat-
ioner, upptäcka tal-förestrategin och skillnad med ett-
strategin 

Studie 1: Sambandet mellan addition och subtraktion är 
inte uppenbart för barn 

Studie 2: 1: Förståelse för sambandet mellan addition och 
subtraktion är svårt att nå, trots undervisning 

2: additionskombinationer var inte nödvändiga för förståel-
sen för sambandet eftersom eleverna kunde se föregående 
uppgift och använda den som hjälp. Dock visar resultatet 
på att additionskombinationer kan vara en hjälp i förståel-
sen för sambandet. 

 

 

 

Peter Bryant, Clare 
Christie, Alison 
Rendu 

Children’s under-
standing of the rela-
tion between addi-
tion and subtraction: 
inversion, identity 
and decomposition 

Undersöka om 5-6-
åringar förstår sambandet 
mellan addition och sub-
traktion (tar ut varandra). 
Om 6-8-åringar använder 
omkastning i kombinat-
ion med ”fördelning”. 

Experimentella tester 

Studie 1: 38 elever 5-6 år 

Olika tester som kvantifierades 

Studie 2: 55 elever 6-8 år 

Olika tester (försök) som kvantifierades 

Unga barn förstår relationen mellan addition och subtrakt-
ion men den baseras inte på barnens räknekunskaper.  

Att vara duktig på att addera och subtrahera betyder inte 
att du förstått subtraktions och additionssambandet. Det 
blir tydligare om du kan använda fördelning. 



 

 

Journal of Experi-
mental Child Psy-
chology  

1999 

Storbritannien 

PsycINFO 

Katherine H. Cano-
bi, Robert A. Reeve, 
and Philippa E. Pat-
tison 

The Role of Concep-
tual Understanding 
in Children's Addi-
tion Problem Solv-
ing. 

Developmental Psy-
chology 

1998 

Australien 

PsycINFO 

Undersöka elevers be-
greppsliga förståelse i 
relation till procedurer i 
lösandet av additionsupp-
gifter. 

Undersöka relationerna 
mellan barns procedurer 
och begreppsliga förstå-
else av addition. 

Problemlösningsuppgifter, bedömmande uppgifter, 
intervjuer.  

13 elever i årskus1, 6 år 

35 elever i årskurs 2, 7 år 

 

Barnen behöver en förståelse för att tal kan kombineras på 
olika sätt innan de kan lära sig att tal kan delas och om-
grupperas från det hela på olika sätt. 

Elevers användning av automatiserade talkunskaper stod i 
relation till deras begreppsliga förståelse. 

 

Katherine H. Canobi 

Children´s profiles 
of addition and sub-
traction understand-
ing 

Journal of Experi-
mental Child Psy-
chology 

2005 

Australien 

Google Scholar 

Syfte 1: Undersöka barns 
förmåga att känna igen 
och förklara olika addit-
ions- och subtraktions-
principer och undersöka 
rollen av konkreta refe-
renser i deras begrepps-
kunskap. 

Syfte 2: Undersöka ele-
vernas kunskaper om 
förhållandet mellan in-
versionsförståelse och 
procedurkunskaper inom 

Studie 1: 7-9 år 3x24 elever: 72 elever 

Bedömmande uppgifter (test) som kvantifierats 

Studie 2: 5-7 år 3x20 elever: 60 elever 

Problemlösningsuppgifter och gissningsuppgifter som 
kvantifierades. 

 

En del i begreppsförståelen är att kunna använda del-
helhetsrelationer i addition för att lösa subtraktionsuppgif-
ter. 

Utvecklingen av del-helhet är att de förstår konsekvenserna 
av att subtrahera en del från en helhet som bygger på deras 
kunskap om hur två delar adderas till en helhet. 

 



 

 

addition och subtraktion. 

Zi-Juan Cheng 

Teaching young 
children decomposi-
tion strategies to 
solve addition prob-
lems: An experi-
mental study. 

Journal of Mathe-
matical Behavior  

2012 

Kina 

PsycINFO 

Att lära små barn an-
vända sig av mentala stra-
tegier för att operera med 
tal.  

Att hjälpa barn förstå del-
helhetsrelationen av tal 
och i slutändan förbättra 
sin förmåga att lösa addit-
ionsuppgifter. 

 

 

 

Experimentell studie. 

35 barn 5,5 år 

(33 barn 5,5 år kontrollgrupp) 

Förtest: lika för alla 

Eftertest, intervjuer, inspelad observation, undervis-
ning i metoden. 

Det går att lära 5-åringar att använda ”decomposition” 
strategi för att effektivt lösa additionsuppgifter. Barn är 
kapabla att använda denna strategi och det gynnade dem 
när de klassificerade vilket betyder flera sätt att 
se/representera talen. 

Det finns starka kopplingar till elevernas förbättringar i 
förståelsen av basic tal, att kunna applicera dem i additions 
strategier.  

Jack Easly 

A Japanese approach 
to arithmetic. 

For the Learning of 
Mathematics 

1983 

Kanada 

Primo  

Att studera hur aritmetik 
introducerades i Japan i 
de första två årskurserna.  

Observation  

En skola med ca 600 elever årskurs 1-6 

Klassen de följde, 39 elever. 

Börja med tal 0-5, börja konkret för att sedan fortsätta mot 
abstrakt, siffror. Hitta alla kombinationerna. Förstå inne-
börden av proceduren. Med tiden skriver eleverna förkla-
ringar till resultaten. Det är varken addition eller subtrakt-
ion utan kombinationerna av hela tal som arbetas med. 
Senare används kunskapen till att lösa additions och subtr-
aktionsuppgifter. 

Florence E. Fischer 

A Part-Part-Whole 
Curriculum for 
Teaching Number in 
the Kindergarten 

Journal for Research 
in Mathematics Ed-
ucation 

1990 

Jämföra effekterna av en 
del-del-helhetsläroplan i 
förskolan mot traditionell 
läroplan. 

Hypotes: barnen skulle få 
en bredare förståelse för 
tal och skulle bli bättre på 
att använda den förståel-
sen i lättare additions och 
subtraktionsuppgifter. 
Samt barnen skulle vara 

42 barn i testgruppen, 44 barn i kontrollgruppen 

Barn mellan 4,8 - 5,9 års ålder 

För- och eftertest 

Tre delar: talförståelse, problemlösning, platsvärde  

Lektionsplanering framtagen för varje dag innehållande 
konkret material, aktiviteter, arbetsblad, planerat räk-
nande och skrivande erfarenheter och instruktioner. 

Matematikläroplaner inkluderar förmågor som är direkt 
eller indirekt beroende av barns förståelse för del-del-
helhetsrelationer. Tidiga undervisning i detta kan hjälpa 
utvecklingen av talkunskaper och relaterade förmågor.  

Undervisningen om del-del-helhetsrelationerna fick också 
effekt på barnens additions- och subtraktionslösningar, 
även fast addition och subtraktion inte var en del i under-
visningen. 

Kunskaperna om del-del-helhetsrelationer på små tal 
kunde appliceras på förståelsen för 10-grupperingar som 



 

 

USA 

Google Scholar 

mer förberedda för att 
arbeta med positionssy-
stemet och därför förstå 
tal större än tio bättre 

behövs vid förståelsen för tal över 10. 

Hjälpte till att utveckla bastalsbegrepp, additions och sub-
traktions lösningar och positionssystemet. 

Valerie J. Henry and 
Richard S. Brown 

First-Grade Basic 
Facts: An Investiga-
tion into Teaching 
and Learning of an 
Accelerated, High-
Demand Memoriza-
tion Standard 

Journal for Research 
in Mathematics Ed-
ucation 

2008 

USA 

ERIC 

Undersöker hur lärandet 
sker av basfakta (basic-
facts) och den faktiska 
prestation förstaklassare 
gör när systematiskt fokus 
ligger på att memorera 
basfakta. 

Till vilken nivå kan förs-
taklassare i Kalifornien 
prestera basfakta? 

Vilka strategi-
instruktioner är relaterade 
för elever att uppnå stan-
darden? 

Hur interagerar varie-
rande instruktioner med 
elevers talförståelse? 

 

 

Utförd studie skolåret 2003-2004 

9 skolor 

55 lärare 

275 elever 

Lärares kartläggningar 

Förtest; addition och subtraktion bastal (basic facts) 

En till en värderings intervjuer (tester) 

Det finns en liten korrelation mellan att använda bastals-
stenciler och att kunna minnas. 

Övningar som fokuserar på att få fram rätt svar (räkna 
vidare) är negativt taluppfattningshänseende. 

Övningar som fokuserar på ”derived facts” strategier kor-
relerar positivt med taluppfattning. Framförallt en stegvis 
progression.  

Kan man använda memorerade talfakta och derived facts 
gör att eleven uppnår bättre talförståelse. 

Om man lär sig derived facts i samstämmighet med att 
memorera är det mer troligt att utveckla matematisk skick-
lighet än om man memorerat fakta utan kompletterande 
strategier. 

Samma utfall på uppgifter relaterade till positionssystemet. 

I första klass bör målet ligga i att grundlägga del-helhets 
och 10 grupperings tänkande för att lösa basic facts uppgif-
ter.  

Inte stressa fram ett räknande utan få en begreppslig grund 
först för att få en robust taluppfattning, vilket är grundläg-
gande för fortsatt matematisk framgång.  

Ference Marton & 
Shirley Booth 

Learning and aware-
ness 

Mahwah: Lawrence 
Erlbaum Associates 

1997 

USA 

Ta reda på de tydliga 
skillnaderna på bra eller 
dåliga sätt att lära sig i 
skolsammanhang. 

Utifrån lärperspektiv. 

Samling av 25 års systematisk fenomenografisk forsk-
ning. 

 

Barn behöver ha sinnlig erfarenhet av tal, det är viktigare 
än att räkna men båda är förutsättningar för fortsatt mate-
matik. Erfarenheter gjorda med dina sinnen lagras längre 
och tas lättare fram. Memorerade förmågor. 

Att barn har räknat med räknestrategier (räkna upp m.fl.) 
ger inte något säkert resultat i att de ska kunna talfakta. Det 
gäller för en stor del av barnen. De måste kunna hantera 
talfakta. 

Få erfarenhet av det hela talet och alla dess delar, talets 



 

 

Högskolebiblioteket 
i Jönköping 

struktur och meningen/innehållet i talet. 

Urskiljning och samtidig medvetenhet av det hela och de-
larna för att nå talfakta. 

Garry C. Myers 

The prevention and 
correction of errors 
in arithmetic 

Chicago: The Plym-
outh Press 

1925 

USA 

Supersök (Göte-
borgs Universi-
tetsbibliotek)  

Presentera vanliga fel 
barn gör i aritmetik och 
beskriva tillvägagångssätt 
för att rätta till och före-
bygga sådana fel. 

Kartläggning av vanliga fel elever gör i aritmetik genom 
observation av elevers räknande. 

Inlärning av talfakta ska inte bara baseras på räkning. Ele-
ven behöver får upptäcka tal på många sätt; räkna, mäta, 
jämföra etc. Konkret arbete med tal och problemlösning 
bör användas. Barnen behöver få många erfarenheter av tal 
då de lär sig genom upplevelserna/erfarenheterna. Inte gå 
för fort fram. 

Förståelse för talkombinationer/talfakta är nödvändigt 
innan en mekaniskt kan börja träna dem. Presentera inte 
talfakta som likheter ex 6+3=9. Myers presenterar talen 
under varandra, och de utläses som 6 och 3 är 9. Inga teck-
en annat än siffror. Undvik +-= när talfakta lärs in. Lär sig 
nya talfakta när de tidigare sitter. Ska inte lära sig nya kom-
binationer förrän de gamla memorerats för att undvika fel. 

Först lära sig talkombinationernas innehåll och tillväga-
gångssättet för att ta reda på det, sen automatisera talfakta. 
Att automatisera talfakta effektiviserar arbete med aritmetik 
men ger även tillfredsställelse till den som lär sig. Automa-
tiserade talfakta genom mekanisk träning där eleverna 
skyddas från att göra fel, läraren hjälper till att säga rätt 
talfakta (eleven får inte räkna sig fram eller använda kon-
kret material för då tränas inte talkombinationen). 

Drillövningar ska bara användas när eleverna kan kombi-
nationerna som testas. Drillövningarna kan annars säkra 
både korrekta och felaktiga kombinationer. Att ”drilla” in 
talkombinationer gör felen mer permanenta. Har man en 
gång lärt rätt kan det bibehållas med ”drill” men samma 
drill kan också vidmakthålla felen. Repetition hjälper till att 
memorera speciella band vare sig de är rätta eller inte, 
mycket drill är värre än ingen drill. 

Lauren B. Resnick 

Developing mathe-
matical knowledge 

Granska barns kunskaper 
och inlärning i matematik 

Presentation av olika delar i inlärningen av matematik-
kunskaper. 

Barn i förskolan har för-kvalitativa kunskaper om del-del-
helhetsrelationer. De har en förståelse för hur en kvantitet 
kan delas upp i delar och sedan sättas ihop till ursprungs-
kvantiteten. De har även förståelse för hur två kvantiteter 



 

 

American Psycholo-
gist 

1989 

USA 

ERIC 

kan sättas samman till en ny större kvantitet.  

Förståelse för hur varje tal är uppbyggt av andra tal (ut-
veckling av förståelse för del-del-helhetsrelationer) är 
grundläggande i förståelsen för sambandet mellan addition 
och subtraktion. 

Två synsätt i inlärning av ”basic number facts”:  

 Automatisering, genom drillövningar kan elever 
automatisera ”basic number facts”. Vid lösning av 
olika problem kan energi läggas på operationer 
istället för på enkla talkfakta 

 ”Basic number facts” i relation till taluppfattning, 
talfakta bygger på förståelse för hur tal kan delas 
upp och sättas samman. 

Skolverket  

PISA 2012, 15-
åringars kunskaper i 
matematik, läsförstå-
else och naturveten-
skap Forskningsrap-
port nr. 398 

Skolverket  

2013 

Sverige 

Google 

Undersöka 15-åringars 
kunskaper i matematik, 
läsförståelse och naturve-
tenskap 

Prov på kunskaper i matematik, läsförståelse och na-
turvetenskap 

15-åringar från 65 länder/regioner. 

Asiatiska länder presterar bäst av alla länder i matematik. 

Ruth Steinberg 

Instruction on de-
rived facts strategies 
in addition and sub-
traction.  

Journal for Research 
in Mathematics Ed-
ucation 

Fokus på strategier som 
utgår från ”härledd tal-
fakta” (talkamrater) och 
hur undervisning i dessa 
kan öka användandet av 
dessa strategier. 

Experimentell studie 

23 elever i årskurs 2 

Dagliga intervjuer, för och eftertest, tester på tid, lång-
tidstest, workbook. 

Genom att använda ”härledd talfakta” som strategi fick 
barnen förståelse för vad de gjorde och kunde applicera 
kunskapen på andra uppgifter. 

Att använda ”härledd talfakta” kan leda till automatiserad 
talfakta (talkunskap). 

Genom ”härledd talfakta” görs kopplingar och association-
er som inte uppnås genom repeterade utantillkunskaper 
utan som bygger på förståelsen.  
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Kaye Treacy  & Sue 
Willis 

A model of early 
number develop-
ment 

I L. Bragg, C. 
Campbell, G. Her-
bert, & J. Mousley 
(Red.), MERINO. 
Mathematics Educa-
tion Research: Inno-
vation, Networking, 
Opportunity. Pro-
ceedings of the 26th 
annual conference of 
the Mathematics 
Education Research 
Group of Australasia 

2003 

Australien 

MathEduc 

Översikt av litteratur om 
early number utveckling 
och relationerna mellan 
olika komponenter i tal-
förståelse.  

Refererar till en masters 
thesis. 

Behandlar vad för talkun-
skaper som stödjer barns 
utvecklande av talförstå-
else och undersöker relat-
ionerna mellan olika 
komponenter av talkun-
skap och räkning. 

Litteraturöversikt 

Resultatet från litteraturöversikten användes i en studie 
som gjordes i Australien, på barn med inlärningssvå-
righeter, som presenteras som en egen del. 

 

Förstå additiva sammansättningar utan att behöva tänka på 
kvantitet. Då utvecklas en djupare förståelse för kardinali-
tet. Utan del-helhetsförståelse stannar kardinaliteten i spe-
cifika uppsättningar och räknande. 

Del-helhets förståelsen ger en mer robust förståelse av 
talen de använder, de bli förtrogna med att oberoende på 
av framställningen är kvantiteten den samma.  

Del-helhetsförståelsen hjälper barnen att gå från konkret 
material till abstrakt tänkande. 

Miriam A. D. 
Wolters 

The Part-Part-Whole 
Schema and Arith-
metical Problems 

Educational Studies 
in Mathematics  

1983 

Granska forskning för att 
redogöra för relationen 
mellan undervisning om 
del-del-helheter och lös-
ningar på aritmetiska 
problem.  

Granskning av flera andra tidigare studier i Nederlän-
derna och Belgien och en egen forskning. 

Drar slutsatser därifrån.  

Den egna studien bestod i förtest och eftertest  

264 elever, 6-10 år 

Kontrollgrupp: 244 elever. 

Undervisning från en speciell plan med del-helhets-
schema.  

Del-helhetsundervisning gav positiva effekter på öppna 
utsagor. 

Positiva effekter på del-helhets uppgifter. Negativa effekter 
på jämförande uppgifter.  

Men < och > introducerades samtidigt och detta kan ha 
påverkat resultatet trots de att introducerat regeln att delen 
alltid är mindre än det hela. 
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Zheng Zhou & Ste-
phen T. Peverly 

Teaching addition 
and subtraction to 
first graders: A Chi-
nese perspective 

Psychology in the 
Schools  

2005 

USA 

Google Scholar 

Presentera hur addition 
och subtraktion lärs ut i 
årkurs 1 i Kina. Studerar 
hur läroplaner är struktu-
rerade och hur lärare 
konstruerar matematik-
kunskaper i årskurs 1 
ibland annat begrepps-
kunskaper. 

 

Presenterar tillvägagångssätt för utlärning av addition 
och subtraktion utifrån den kinesiska kursplanen i ma-
tematik.  

Analys av forskningsbaserad kinesisk läroplan, inter-
vjuer med verksamma lärare i Kina. 

Förståelse för del-helhetsrelationer är centralt i den kine-
siska kursplanen i matematik.  

Använder inte +-= utan har verbal matematik för att in-
troducera addition och subtraktion. Använder konkret 
material. Utvecklingen är systematisk och försiktig går från 
konkret till abstrakt. 

Att förstå helheten och delarna är explicit matematikkun-
skap som förbättrar elevernas tankeprocesser. Förstår ele-
ven del-helhetsrelationen ökar möjligheten att förstå relat-
ionen mellan addition och subtraktion. 

Steg 1. Förstå tal 1-9 (konkret och abstrakt vilket införs 
gradvis).  

Steg 2. Bygger på steg 1 introducerar addition och subtrakt-
ion. (räkna upp och räkna ner strategier rekommenderas 
inte). 

Uppdelning av tal upp till tio. Använda talkunskapen del-
helhet i tiotalsövergångar. 

 

 


