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Under den verksamhetsförlagda tiden väcktes intresset för huvudräkning hos mig, eftersom 
eleverna valde att använda sig av miniräknare trots att de hade kunskap om olika huvudräk-
ningsstrategier. Enligt skolverket (2011b) skall eleverna vid huvudräkning ta del av olika 
strategier för att stärka självsäkerheten och tilltron till sin förmåga. Syftet med studien var att 
undersöka vilken eller vilka strategier som några elever i grundskolan föredrog vid huvudräk-
ning inom addition och subtraktion. Undersökningen byggde på en kvalitativ metod och her-
meneutiken som teoretisk forskningsansats. Urvalet bestod av ett målinriktat urval kombinerat 
med ett bekvämlighetsurval och resulterade i tre elever från vardera tre olika skolor och skol-
områden. Huvudräkningsuppgifter samt intervjuer användes som datainsamlingsmetod. Data-
bearbetningen av intervjuerna har utförts under inspiration av hermeneutiken som bygger på 
tolkningar. Resultatet av studien visade att inom addition är det strategin talsorter var för sig, 
algoritm och dubbla som elever föredrar helst. Inom subtraktion varierade eleverna mer vid 
valet av huvudräkningsstrategier, där de helst föredrar räkna uppåt, algoritm, jämföra, tals-
orter var för sig, komplettera, lägga till och räkna neråt. Resultatet visade även att skillnaden 
mellan skolorna inte var så stor, dock fanns det en liten skillnad mellan skola II och skola III 
vad gäller strategin räkna uppåt. Skillnaden var att skola II föredrar flera olika strategier av-
seende subtraktion. Det framgår tydligt att eleverna har en god kunskap om olika huvudräk-
ningsstrategier vid addition och subtraktion. Enligt eleverna är det på grund av att lärarna i sin 
undervisning hade gått igenom olika strategier inom huvudräkning.   
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During my practical training periods I became interested in mental arithmetic because I expe-
rienced that the students chose calculators despite their knowledge of mental arithmetic strat-
egies. According to skolverket (2011b) students shall take part of different strategies to 
strengthen their selfconfidence and belief in their own ability. The purpose of this study was 
to identify which strategies some students in middle school choose when they are practising 
mental arithmetic in addition and subtraction. The study was based on a qualitative method 
and hermeneutic as a theoretical approach. The sample consisted of a targeted selection in 
combination with a convenience selection and resulted in three students from each of three 
different schools and school areas. Mental arithmetic tasks and interviews were used as data 
collection method. Data processing of the interviews has been processed using hermeneutics 
method and is based on interpretation. The result of the study showed that partitioning num-
bers, algorithm and double was the most common mental arithmetic strategies in addition. 
When it comes to strategies in subtraction the students varied more and the most common was 
counting upwards, algorithm, compare, partitioning numbers, complementary addition and 
counting back from. The result also showed that there was no significant difference between 
the schools except school II and III when it comes to the strategy counting upwards. The dif-
ference was that school II uses several different strategies when performing subtractions. It 
was rather clear that the students in this study had a good knowledge of various mental 
arithmetic strategies for addition and subtraction, and according to themselves it was a 
consequence of the various strategies in mental arithmetics, that their teachers had taught 
them. 
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Huvudräkning är enligt Malmer (1999) något som nästan kan betraktas som en konst ef-

tersom den ger många möjligheter till att uttrycka sin kreativitet och fantasi, dock är det 

inte många som utövar denna konst. Om jag ser tillbaka på min egen skolgång på mellan-

stadiet, kan jag inte minnas att vi fick öva på olika strategier inom huvudräkning. Huvud-

räkning innebar för mig att ”ställa upp i huvudet” för att få fram ett svar snabbt, dock 

reflekterade jag inte mycket över att det fanns olika strategier att göra detta på. Det var 

först under min verksamhetsförlagda tid som jag fick upp ögonen för olika huvudräk-

ningsstrategier, då lärarna alltid har det som inslag i matematikundervisningen idag. 

Upplevelsen under min verksamhetsförlagda tid har varit, att elever använder sig av olika 

strategier men att de inte är medvetna om att de är en strategi. Det är möjligt att även jag 

använde mig av olika strategier i mellanstadiet men att jag inte var medveten om att det 

faktiskt var en strategi. Jag upplevde också att det ibland finns en bristande förmåga att 

faktiskt använda sig av olika huvudräkningsstrategier, då eleverna ofta väljer miniräknare 

i första hand. Huvudräkning är viktigt även i det vardagliga livet och det är därför bety-

delsefullt att eleverna med hjälp av olika strategier kan göra enkla uträkningar (Skolver-

ket, 2011a). Jag upplevde dock att eleverna har mycket kunskap om olika huvudräk-

ningsstrategier men att de väljer bort dessa då de inte vet när de ska använda vilket stra-

tegi samt för att de upplever att det går snabbare att slå talet på en miniräknare.  

 

Intresset för huvudräkningsstrategier bidrog till den här studien för att få en djupare för-

ståelse för elevernas val av strategier vid huvudräkning. Studien kommer förhoppnings-

vis även bidra med kunskap om hur elevernas val av strategier ser ut, beroende på om de 

räknar addition eller subtraktion, samt hur de motiverar sina val av strategier. Det är även 

intressant att undersöka om det finns likheter och skillnader mellan elevernas val av 

strategier. Den här studien syftar till att använda sig av olika räkneuppgifter, som ele-

verna får besvara, samt av intervjufrågor om hur de löst uppgifterna. Urvalet i studien 

består av nio elever fördelade på tre olika skolor inom tre olika skolområden. Studien 

kommer förhoppningsvis att leda till en djupare förståelse av hur eleverna löser huvud-

räkningsuppgifter. Jag hoppas också att blivande lärare, med hjälp av denna studie, få 

mer kunskap om vilka huvudräkningsstrategier som elever föredrar och varför. Detta för 

att kunna hjälpa elever att inse att det går att räkna snabbt med hjälp av huvudräknings-

strategier och inte bara miniräknare. 

1 Inledning 
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Arbetet inleds med att presentera syftet och frågeställningarna för att sedan presentera 

bakgrunden för ämnesområdet. Därefter presenteras metoden och hur datainsamlingen 

har gått till. Sedan presenteras resultatet som kommit fram med hjälp av hermeneutiken 

som vetenskaplig metod. Slutligen diskuteras valet av metod samt resultatet. 
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Syftet med denna studie är att undersöka vilken eller vilka strategier några elever i grund-
skolan föredrar vid huvudräkning inom addition och subtraktion.  
 

Med syftet som utgångspunkt kommer följande frågeställningar att besvaras: 

• Vilken eller vilka huvudräkningsstrategier inom addition samt subtraktion före-

drar eleverna?  

• Hur motiverar eleverna sina val av huvudräkningsstrategier inom addition och 

subtraktion? 

• Vilka likheter och skillnader finns det mellan skolorna i studien avseende vilken 

eller vilka huvudräkningsstrategier eleverna föredrar? 

	   	  

    2 Syfte 
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I bakgrunden beskrivs vilken teoretisk grund studien bygger på sam hur huvudräkning 

skrivs fram i skolans styrdokument. I bakgrunden presenteras även resultat från tidigare 

forskning om huvudräkningsstrategier samt fakta om olika strategier inom addition och 

subtraktion och kopplingen mellan dessa två.  

 

3.1 Styrdokument 

Buys (2008) beskriver att under slutet av 1900-talet ansåg forskningen att elever skulle 

använda sig mer av huvudräkningsstrategier. Det framkommer vid en jämförelse av nu-

varande läroplan med Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet 1994. Lärare började i slutet av förra seklet att arbeta mer med olika hu-

vudräkningsstrategier och sambanden mellan tal och deras relationer till varandra. Under 

slutet av 1900-talet insåg fler lärare att elever blev mer flexibla när de introducerades för 

flera strategier. Skolverket (2011b) betonar i nuvarande Läroplan för grundskolan, för-

skoleklassen och fritidshemmet 2011 att elever ska få ta del av olika strategier vid huvud-

räkning för att stärka sin självsäkerhet och tilltro till sin egen förmåga. Undervisningen 

ska även utveckla elevers kunskaper till att lösa problem samt att reflektera över dem 

med hjälp av väl valda strategier (Skolverket, 2011b). 

 

Matematikundervisningen i skolan ska ge elever verktygen till att använda sig av mate-

matiska kunskaper även i vardagen. Genom att ge eleverna möjlighet till att utveckla ett 

intresse för matematik samt en tilltro till sin egen förmåga leder till att eleverna utvecklar 

sitt matematiska tänkande. Det är viktigt att elever vågar pröva sig fram för att förutsätt-

ningslöst se vad som fungerar och inte fungerar, när olika problem ska lösas. Det betyder 

att fokus inte bör ligga på att eleverna löser uppgifterna på rätt sätt, det är deras vetskap 

om att det finns olika sätt att komma fram till ett resultat som är viktigt (Skolverket, 

2011a).  

 

Lärare ska beröra centrala metoder vid beräkningar med naturliga tal och enkla tal i 

decimalform vid huvudräkning, i sin undervisning. Eleverna skall med hjälp av de cen-

trala metoderna kunna välja och använda de strategier och metoder som passar bäst till 

3 Bakgrund 
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att lösa rutinuppgifter. Genom att eleverna lär sig att behärska strategierna tillräckligt väl, 

utvecklas eleverna i att utföra matematiska operationer med en begränsad tankemässig 

insats (Skolverket, 2011a). Ytterligare något som är viktigt för eleverna är att de kan be-

skriva vilket tillvägagångssätt de har löst uppgiften på. Eleverna ska även behärska de 

egenskaper som de fyra räknesätten har och hur de kan användas i olika situationer 

(Skolverket, 2011b). Eleverna ska kunna välja en lämplig metod för att nå ett resultat 

krävs det kunskaper om centrala metoder för huvudräkning, överslagsräkning samt hur 

strategierna ska användas i olika situationer (Skolverket, 2011a).  

 

3.2 Tidigare forskning 

I en studie av Ghazali, Alias, Anuar Ariffin och Ayub (2010)  var syftet att undersöka 

vilka strategier elever föredrar inom addition och subtraktion. Resultatet visade att elever 

föredrar ett varierat antal strategier där de mest effektiva var räkna från största termen, 

talsorter var för sig, algoritmer och mentalt minne. Strategierna förklaras under rubriken 

huvudräkning. Det framgick även i resultatet att elever föredrar huvudräkning vid oper-

ationer med ensiffriga och tvåsiffriga tal. Eleverna föredrog dock papper och penna när 

de stötte på operationer med tresiffriga tal. Av studien framgick det även att en ineffektiv 

strategi som en del av eleverna föredrar var räkna på fingrarna. 

 

I en studie av Carpenter, Franke, Jacobs, Fennema och Empson (1997) var syftet att 

kartlägga vilka strategier elever föredrar vid huvudräkning inom addition och subtrakt-

ion. Resultatet visade att elever föredrar huvudräkningsstrategierna talsorter var för sig, 

tiotalsövergång, ta bort och algoritmer. Dessa strategier var de mest frekventa som de 

fann i sin studie.  

 

Carpenter, Moser och Hiebert (1981) har i sin studie fördjupat sig i hur skickliga barn är 

på att lösa olika typer av uppgifter, inom addition och subtraktion. Det sammantagna re-

sultatet visade att elever föredrar huvudräkningsstrategierna räkna på fingrar, räkna från 

minsta termen först, räkna från största termen först, dubbla, tiokamrater, separera och 

lägga till. De mest framträdande strategierna inom addition var räkna från minsta- och 

största termen. Inom subtraktion var de vanligaste strategierna separera och lägga till. 

Av resultatet framgick det även att eleverna visade förmåga att variera strategierna efter 
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vilken typ av problem som uppgiften eller uppgifterna behandlade. Studien visade att 

eleverna var väldigt flexibla och bekväma i användandet av olika strategier. 

 

I en studie av Bendotti, Bonanomi, Lucangeli, Siegel och Tressoldi (2010) undersöktes 

vilka strategier elever i årskurs 3-5 på olika skolor i norra Italien föredrar inom addition 

och subtraktion. I sin studie fann de att primitiva strategier som att räkna på fingrar och 

räkna vidare (huvudräkning från vissa speciella punkter) var de strategier som eleverna 

föredrog. Det framgick även att eleverna föredrar en mer sofistikerad strategi som tals-

orter var för sig, vilket visade sig vara den mest effektiva strategin som eleverna före-

drar.  

 

3.3 Huvudräkning 

Enligt Imbo och Vandierendonck (2008) är huvudräkning en viktig förmåga att kunna 

tillämpa i vardagen. Det hjälper även eleverna att kontrollera tal och siffror effektivt. Hu-

ang och Yang (2014) menar att huvudräkning är en tankeprocess som kombineras med 

förståelsen av tal och operationer i människans huvud utan hjälpmedel till exempel mi-

niräknare. Blir eleverna tillfrågade om vad huvudräkning är tror många elever att det in-

nebär att ställa upp i huvudet (Malmer, 1999). Threlfal (2008) menar att elever inte för-

står vad frågan innebär, om de blir tillfrågade om vilka strategier de föredrar vid huvud-

räkning.  

 

Huang och Yang (2014) belyser att huvudräkning utvecklar elevernas förmåga att ut-

veckla strategier för att hantera matematiska situationer, som kan uppstå i vardagen, ex-

empelvis när priset på en rabatterad vara ska räknas ut. Det är också ett bra verktyg till att 

främja tänkandet, den begreppsmässiga förståelsen av tal och operationer, och utvecklan-

det av förståelsen av taluppfattning. Vallée-Tourangeau (2013) förklarar att vid använ-

dandet av huvudräkning är det viktigt att eleverna vet vad avsikten med uppgiften är och 

hur effektivt och ordnat de kan strukturera uppgiften. Det innebär att eleverna ska kunna 

välja och tillämpa rätt strategi för att nå ett resultat som är rimligt. Enligt Malmer (1999) 

är det viktigt att se om de finns någon struktur som kan underlätta uträkningen och ge-

nom strukturerna framkommer vilka tal som ingår i den numeriska beräkningen och kan 

då undersökas.  
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Enligt Rubenstein (2001) är miniräknare ett bra verktyg vid problemlösningar i matema-

tik och vid många tillfällen går det oftast fortare att lösa en uppgift med en miniräknare, 

än att räkna i huvudet. Dock är det ofta lättare att arbeta med huvudräkning. Det resulte-

rar i att huvudräkning blir en viktig del i elevernas undervisning. Genom att inkludera 

huvudräkningen mer i undervisningen bidrar det till att eleverna blir mindre beroende av 

miniräknare, blir mer självständiga, bygger upp ett självförtroende i matematik, blir mer 

flexibla i sitt tänkande och kan använda sig av fler olika metoder vid problemlösningar. 

Löwing och Kilborn (2003) menar att överslagsräkning vid huvudräkning är ett viktigt 

komplement när elever använder sig av miniräknare. Vid användandet av överslagsräk-

ning kan elever få uppfattning om ett svars storleksordning och på det sättet kan de 

minska risken att få felaktigt svar genom att slå in fel siffror på miniräknaren. 

  

Imbo och Vandierendonc (2008) betonar att för att öka elevers kunskaper inom huvud-

räkning, krävs det att eleverna får öva och förbättra tankeverksamheten med hjälp av fler 

uppgifter, där bara hjärnan tillåts som hjälpmedel. Att träna huvudräkning ökar inhäm-

tandet av kunskaper om olika strategier. Rubenstein (2001) hävdar att om lärare ska 

kunna hjälpa eleverna till att bli bättre i huvudräkning gäller det att specificera vilka mål 

som krävs för att bli bättre och förse eleverna med ett konkret material som till exempel 

bas 10 stavar. Bas 10-stavar är en liten stav som är uppdelad i tio bitar, där varje bit går 

att plocka bort och sätta dit igen. Ett ytterligare steg för att eleverna ska bli bättre i hu-

vudräkning är att eleverna i matematikundervisningen får arbeta mer frekvent under korta 

stunder. Läraren kan exempelvis använda huvudräkning som en inledande eller avslu-

tande aktivitet i sin matematikundervisning. Ett lärandemoment som eleverna tycker är 

roligt och givande, enligt Rubenstein, är när de får diskutera i olika grupper om vilka 

strategier de använt sig av. Eleverna blir då ofta väldigt imponerade av varandras sätt att 

tänka och varför de valde just den strategin till att lösa en uppgift på (Rubenstein, 2001).   

 

3.4 Addition 

Räknesättet addition innebär att ”öka” eller ”läggas samman” och när vi hela tiden lägger 

till bildas följande talramsa: 1: 0 + 1 = 1, 1 + 1 = 2, 2 + 1 = 3 och så vidare (Grevholm, 

2012). Det finns olika strategier som används vid huvudräkning inom addition. Enligt 

Löwing (2008) är en strategi ett tillvägagångssätt för att lösa ett eller flera problem. Det 

finns olika slags strategier att tillämpa för att lösa olika uppgifter. En strategi som an-
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vänds inom addition är talsorter var för sig. Detta är en strategi som innebär att eleverna 

räknar talsorter var för sig, vilket betyder att man räknar entalen, tiotalen och hundrata-

len var för sig och så vidare. En annan strategi är Räkna från största termen, som innebär 

att eleverna räknar med det största talet först, exempel 4 + 9 = 9 + 4 = 13. Ytterligare en 

strategi som förekommer är strategin algoritmer, vilket innebär att eleverna når en lös-

ning genom en stegvis användning av en bestämd rutin. Ett exempel kan vara att eleverna 

gör en uppställning av 168 + 156 = 324. 

  
 

 

 

 

 

Runda tal, innebär att eleverna lånar från den ena termen till den andra för att skapa ett 

runt tal vilket leder till att beräkningen blir enklare att genomföra. Till exempel kan tal 

som 5, 10, 20, 25, 50 och 100 förekomma. Dubbla är en annan strategi som förekommer 

ofta och strategin innebär att eleverna använder sig av kända värden, exempelvis att ele-

verna vet att dubbelt av 70 är lika med 140. Strategin tiotalsövergång är en annan strategi 

som innebär att eleverna vid addition eller subtraktion passerar ett tiotal, till exempel 8 + 

6 kan uppfattas som 8 + 2 + 4 =14 (Löwing, 2008). En annan strategi är tiokamrater, där 

eleverna vill uppnå tiotal, till exempel 33+7 där eleverna ser 30+10=40 och 22 + 8 där 

eleverna ser 20+10=30 (Carpenter, Moser & Hiebert, 1981).    
 

3.5 Subtraktion 

Räknesättet subtraktion är det omvända räknesättet till addition och innebär att ”minska”, 

”ta bort” eller beräkna en skillnad. Subtraktion är motsatsen till addition och den ”upphä-

ver” resultatet av additionen, alltså: 5 + 2 = 7 och 7 – 2 = 5 (McIntosh 2010). Att ele-

verna tänker på subtraktion som en omvänd addition kan vara fruktbart. En anledning är 

att eleverna kan träna talramsan baklänges genom att subtrahera med 1, vilket gör att ele-

verna klarar mindre tal om de kan additionstabellen och tiotalsövergångar (Grevholm, 

2012). Det finns inom räknesättet subtraktion olika strategier som används vid huvudräk-

ning och en av dessa är strategin ta bort. Ta bort är en strategi som innebär att eleverna 

räknar bakåt på en tallinje och tar bort en enhet i taget, till exempel 5 – 2 = 5 – 1 – 1 = 3. 

      168
+156
        324 

 
Figur 1. Ett exempel på 
en standard algoritm. 
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En annan strategi är komplettera, lägga till där eleverna löser en subtraktionsuppgift med 

hjälp av addition. Eleverna lägger till det tal som saknas. I exemplet 302 – 297 räknar 

eleverna från 297 upp till 302 för att kunna se vilket tal det är. Strategin jämföra är en 

annan strategi och den innebär att eleverna jämför två givna tal. Ett exempel på det är om 

eleverna har talen 82-38, där eleverna kan jämföra de båda talen med 40. Eleverna kan då 

se att 82 är 42 fler än 40 och att 38 är 2 färre än 40, differensen mellan talen blir då 42 + 

2 = 44 (Löwing, 2008). 
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I det här kapitlet beskrivs hur datainsamling, urval och analys genomfördes. Här beskrivs 

också hur materialet har bearbetats och vilken vetenskaplig metod som studien utgick 

ifrån. Slutligen redogörs det för kvalitetskriterierna, validitet och reliabilitet samt för 

vilka etiska överväganden studien har följt genom hela studien. 

 

4.1 Metodval och datainsamling  

Studien har utgått utifrån ett kvalitativt perspektiv och datainsamlingen bestod av inter-

vjuer (se bilaga 1). Eleverna fick vid intervjuerna lösa en uppgift i taget och varje uppgift 

följdes av intervjufrågor. Vid intervjuerna (se 4.4) användes sex olika huvudräknings-

uppgifter (se 4.3). Uppgifterna fick eleverna lösa en i taget och varje uppgift följdes av 

intervjufrågorna. Syftet med intervjuerna var att få en inblick i hur eleverna tänkte kring 

huvudräkningsstrategier inom addition och subtraktion. 

 
Inför studien kontaktades tre rektorer på tre olika skolor. Kontakt togs sedan med lärarna 

på de olika skolorna där syftet med den aktuella studien förklarades. Lärarna mottog in-

formationsbladen (se bilaga 4) för att lämna dem till eleverna. Under samtalet beskrevs 

även Inklusionskriterierna och några dagar senare mottogs en lista med tre elever från 

varje skola av respektive lärare. Inklusionskriterierna kommer att beskrivas ytterligare 

under urval (4.2). En vecka innan mötet lämnade eleverna ett informationsblad (se bilaga 

4) angående studien till lärarna. Detta informationsblad hade eleverna först lämnat till 

sina föräldrar för ett godkännande till att vara med i studien. Informationsbladet lämna-

des sedan underskrivet till intervjuaren. Första mötet med eleverna var i samband med att 

intervjuerna gjordes. Innan intervjun försäkrade sig intervjuaren om att elevernas intresse 

för att delta i studien fortfarande kvarstod och eleverna fick då skriva på ett samtyckes-

formulär (se bilaga 3). I samband med att eleverna skrev på samtyckesformuläret infor-

merades de om studiens syfte samt hur studien skulle gå till. Det sammanlagda urvalet 

resulterade i nio elever varav fyra flickor och fem pojkar, med tre elever från vardera 

skola. 

  

Innan intervjuerna med de utvalda eleverna gjordes en pilotstudie för att undersöka om 

uppgifter och frågor var relevanta och att de inte gick att missuppfattas. Olsson och Sö-

rensen (2011) belyser att det är viktigt att genomföra en pilotstudie för att både under-

  4 Metod 
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söka validiteten och reliabiliteten av datainsamlingsmetoden men även för att se om stu-

dien är genomförbar. Det är även viktigt att de testpersoner som ingår i pilotstudier mots-

varar inklusionskriterierna som bestämts för eleverna som senare ska delta i studien.  

 

4.2 Urval 

Ett målinriktat urval genomfördes i kombination med ett bekvämlighetsurval. Ett målin-

riktat urval innebär enligt Bryman (2011) att personer som är relevanta för frågeställ-

ningarna intervjuas. Målgruppen som undersöktes var ett medvetet urval utifrån inklus-

ionskriterierna. Enligt Bryman (2011) innebär ett bekvämlighetsurval att elever som blir 

valda till studien blir det för att de är tillgängliga samt villiga att delta. Eftersom lärarna 

fick inklusionskriterierna till studien och sedan valde ut elever efter tillgänglighet resulte-

rar det i en kombination av målinriktat- samt bekvämlighetsurval.  

 

Urvalet i studien består av nio elever i årskurs sex inom tre olika skolområden. Skolorna 

valdes ut slumpvis under den verksamhetsförlagda utbildningen som var förlagd till ter-

min 7. Lärarna i årskurs sex på respektive skola valde sedan ut tre elever. Inklusionskrite-

rierna för eleverna som deltog i studien var följande: 

- Pojkarna och flickorna skulle gå i årskurs sex. 

- Eleverna skulle komma från tre olika skolor. 

 

4.3 Huvudräkningsuppgifter 

Huvudräkningsuppgifterna bestod av tre additions- och tre subtraktionsuppgifter. Svårig-

hetsgraden på uppgifterna har varit relativt låg för att eleverna inte ska känna att uppgif-

terna är för svåra och för jobbiga att lösa. Samt för att elevernas tankar och användande 

av huvudräkningsstrategier ska framgå. Uppgifterna utformades med inspiration av 

Trends in International Mathematics and Science Study även kallad TIMSS (Skolverket, 

2012) samt Högskolans i Jönköping, projekt Matematik, även kallat HÖJMA-Projektet 

(Unenge, 1988). 

 

Huvudräkningsuppgifterna i studien var: 
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Uppgift 1: 302 – 297 

Den här uppgiften är vald för att undersöka om eleverna föredrar strategierna komplet-

tera, lägga till, ta bort eller om de löste uppgiften på något annat sätt. Uppgiften är häm-

tad från HÖJMA – projektet (Unenge, 1999).  

 

Uppgift 2: 52 – 35 

Uppgiften är vald för att se ifall elever föredrar strategierna jämföra eller om de föredrar 

någon annan strategi för att lösa uppgiften. Uppgiften valdes också för att se hur eleverna 

hanterar tiotalsövergången vid subtraktion. 

 

Uppgift 3: 82 – 38 

Uppgiften valdes för att se ifall eleverna föredrar sig av strategierna komplettera, lägga 

till, jämföra eller om de föredrar någon annan strategi för att lösa uppgiften.  

 

Uppgift 4: 168 + 156 

Anledningen till att uppgiften valdes var för att se ifall eleverna föredrar strategierna 

talsorter var för sig, tiotalsövergång, algoritmer eller om de föredrar någon annan stra-

tegi när de löser uppgiften.  

 

Uppgift 5: 75 + 74 

Uppgiften är vald för att se ifall eleverna föredrar strategin dubbla eller talsorter var för 

sig. 

  

Uppgift 6: 218 + 191 

Denna uppgift är vald för att se ifall eleverna föredrar strategin talsorter för sig eller om 

de valde någon annan strategi för att lösa uppgiften.  

 

4.4 Intervju 

En semistrukturerad intervjuguide utformades, innehållande en inledande fråga, en hu-

vudfråga samt en avslutande fråga till respektive uppgift. Intervjuerna genomfördes för 

att i samband med huvudräkningsuppgifterna få en god förståelse av vilka huvudräk-

ningsstrategier inom addition och subtraktion som eleverna föredrog. Ifall inte eleverna 
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ger tillräckliga svar eller tappar bort sig under intervjun är det viktigt att ställa följdfrå-

gor. Depoy och Gitlin (1999) uttrycker att det är en fördel att ställa följdfrågor då dessa 

höjer validiteten i studien, på grund av att risken för missförstånd minskar.  

 

Miljön där intervjuerna skulle genomföras valdes i samråd med de berörda lärarna där 

lokaler fanns tillgängliga. Intervjuerna genomfördes på skolorna för att eleverna inte 

skulle missa undervisningen. Med elevernas samtycke spelades intervjuerna in med hjälp 

av en diktafon, för att lyssna på intervjuerna flera gånger. 

  

4.5 Vetenskaplig teori 

Studien kommer att utgå med en inspiration från en hermeneutisk forskningsansats. Her-

meneutik kommer från grekiska Hermeneutiké och betyder att rensa, förklara, tolka och 

översätta. Hermeneutiken handlar om att forskaren gör sin egen tolkning av texter och 

intervjuer för att sedan skapa ett eget material. Allt material i studien som har analyserats 

bygger på mina egna tolkningar och förståelse av mina tidigare erfarenheter om huvud-

räkningsstrategier av de som intervjuats. Teorin bygger på en öppen och reflekterande 

förståelse av materialet och eftersom nya rön hela tiden presenteras uppdateras materialet 

kontinuerligt (Frydrychova Klimova & Semradova, 2011).  

 

Henricsson (2012) betonar att den egna förförståelsen är en viktig utgångspunkt inom 

hermeneutiken. Inom den hermeneutiska teorin ska varje berättelse ses som en helhet av 

ett större sammanhang (Henricsson, 2012). I forskarens analys av materialet baseras 

tolkningen både på förståelsen som växer fram under studiens gång men även på forska-

rens förförståelse. Förförståelsen bygger bland annat på tidigare forskning och fack-

mässiga begrepp. Både förståelsen och förförståelsen i en studie är ett viktigt underlag att 

kunna luta sig emot. Inom hermeneutiken ska också stor vikt läggas på helhetsförståel-

sen. Elevernas handlingar av den kontext en elev befinner sig i och i förhållande till fors-

karens syn på situationen som handlingen är en del av. Det innebär att inga fenomen går 

att förstå fullt ut om inte helheten läggs i fokus. Analysen pendlar därför mellan förstå-

else och förförståelse samt delförståelse och helhetsförståelse, det kallas för den herme-

neutiska cirkeln, eller spiralen. En cirkel är sluten och det kan då lätt förknippas med att 

allt bara flyter omkring. I en spiral förändras forskarens förståelse ständigt och återgår på 

så sätt aldrig till samma punkt. (Grønmo, 2006).  
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4.6 Bearbetning av Intervjuerna 

Intervjuerna har bearbetats med inspiration av hermeneutiken som bygger på egna tolk-

ningar. När hermeneutiken används som analysmetod innebär det till en större del att 

lägga ett pussel. Materialet från intervjuerna är från början som ett stort pussel som så 

småningom ska sorteras upp till mindre delar. Eftersom materialet från intervjuerna är 

stort tar det tid att veta var man ska börja och hur strukturen ska byggas upp. Först expe-

rimenterar forskaren med pusselbitarna för att få de olika bitarna att stämma överens med 

varandra. Slutligen blir det lättare att se över materialet från intervjuerna när alla pussel-

bitarna har börjat falla på plats. Pusselbitarna ska stämma överens med deras innebörd i 

sammanhanget och forskaren går från del till helhet med materialet (Ödman, 2007). Som 

tidigare nämnt är förförståelsen en viktig utgångspunkt inom hermeneutiken och utifrån 

tidigare erfarenheter från verksamhetsförlagda utbildningen, studier inom matematik 

samt tidigare forskning om huvudräkningsstrategier i form av en litteraturstudie hade jag 

en förförståelse om olika huvudräkningsstrategier. Genom dessa erfarenheter kunde jag 

kategorisera materialet utifrån de strategier som eleverna föredrog när de skulle lösa de 

olika huvudräkningsuppgifterna.   

 

Det inspelade materialet transkriberades först till ett skriftligt material. Det skriftliga 

materialet från intervjuerna lästes sedan igenom för att få en förståelse av det insamlade 

materialet men även för att kunna koppla elevernas svar till studiens syfte. Materialet 

fördelades sedan i huvudkategorier till att börja med för att få en tydlig struktur. Huvud-

kategorierna som växte fram består i: elevernas val av huvudräkningsstrategier inom ad-

dition samt elevernas val av huvudräkningsstrategier inom subtraktion. Under resultats-

sammanfattningen presenteras elevernas val av strategier vid addition och subtraktion 

samt likheter och skillnader mellan de olika skolorna. Sedan skapades underkategorier 

för att resultatet skulle bli mer tydligt och lättförståeligt. Underkategorierna resulterade i: 

skola I, skola II och skola III och varje elevs lösningar presenteras under varje underka-

tegori. Elevernas resultat presenteras under den skola de går på då materialet blev mer 

strukturerat samt mer tydligt att utläsa skillnader/likheter mellan de olika skolorna.   

 

4.7 Reliabilitet och Validitet 

Enligt Olsson och Sörensen (2011) innebär reliabilitet en överensstämmelse mellan mät-

ningar med samma mätinstrument, alltså att det blir samma resultat vid varje mätning 
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som görs. En hög grad av överensstämmelse innebär att studien har hög reliabilitet. Om 

studien innefattar ett stort statistiskt urval blir generaliserbarheten på studien hög. I stu-

dien är urvalet inte stort men däremot höjs reliabiliteten med tanke på att eleverna som 

har intervjuats kommer från olika skolor och skolområden. Enligt Depoy och Gitlin 

(1999) ska forskaren vara konsekvent och inte ändra designen under tiden då detta kan 

påverka reliabiliteten i studien. Forskaren ska även göra en ordentlig designplan innan 

studien påbörjas för att inte reliabiliteten ska påverkas. Enligt Bryman (2011) är det vik-

tigt att beskriva en och hur man gått för att undersökningen ska kunna upprepas och att 

samma resultat kan återfås.  

 

Olsson och Sörensen (2011) betonar att det är lika viktigt att ha hög validitet som hög 

reliabilitet i en studie. Validitet innebär ett mått på i vilken utsträckning studien har lyck-

ats ”mäta” det som från början skulle mätas. När till exempel ett frågeformulär skapas är 

det viktigt att kontrollera den logiska validiteten. Om det exempelvis upptäcks att svaren 

på frågorna i ett frågeformulär i hög grad består av ”vet ej” innebär det att validiteten i en 

studie är låg. Det är viktigt att vid intervjuerna försäkra sig om att eleverna förstår upp-

gifterna och det som efterfrågas med hjälp av uppföljningsfrågor. Att hålla sig inom 

samma tidsram är också en aspekt som är viktig att ta hänsyn till vid varje intervju för att 

höja validiteten. Ett annat bra sätt att höja validiteten enligt Bryman (2011) är att använda 

sig av en pilotstudie för att säkerställa att frågor inte missuppfattas. Mer om reliabilitet 

och validitet kommer att diskuteras under metoddiskussion.  

 

4.8 Etiska överväganden 

Studien följer de fyra etiska krav som gäller inom humanistisk och samhällsvetenskaplig 

forskning. Dessa fyra krav består av informationskravet, nyttjandekravet, samtyckeskra-

vet och konfidentialitetskravet (Ordell, 2009). Eleverna i studien informerades först om 

syftet med studien av deras lärare. När läraren informerade eleverna fick de även veta 

studiens tillvägagångssätt och hur resultatet ska användas. Vid första mötet med eleverna 

fick de ytterligare en genomgång av studiens syfte, tillvägagångssätt samt vad resultatet 

ska användas till. Eftersom eleverna är under 18 år fick deras föräldrar ge sitt godkän-

nande (se bilaga 4). Eleverna fick i samband med intervjun skriva på samtyckesformulä-

ret. Eleverna informerades om att allt material som har använts i studien och som berör 
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eleverna kommer förbli anonymt och endast användas till detta forskningsändamål. In-

tervjuerna som spelades kommer att raderas när studien är färdig.  	    
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I det här kapitlet presenteras det resultat som har framkommit i studien. Kategorierna i 

resultatet beskrivs i form av huvudräkningsstrategier, i enlighet med hermeneutiken. Här 

presenteras också avslutningsvis en resultatsammanfattning. 

 

5.1  Elevernas val av huvudräkningsstrategier inom addition 

Skola I 

När eleverna i studien på skola I löste uppgiften 168 + 156 föredrog eleverna huvudräk-

ningsstrategierna talsorter var för sig och algoritm. Två av de tre eleverna föredrog stra-

tegin talsorter var för sig och de räknade ut uppgiften genom att först räkna ut hundrata-

len (100 + 100 = 200), sedan tiotalen (60 + 50 = 110) och entalen (8 + 6 = 14). Båda ele-

verna räknade sedan ihop hundratalet, tiotalet och entalet för att få fram resultatet 324. 

Anledningen till att eleverna föredrog talsorter var för sig var för att strategin är enkel 

samt att de har gått igenom den i undervisningen. Eleven som föredrog huvudräknings-

strategin algoritm för att lösa uppgiften gjorde en uppställning, där eleven ställde upp 

168 + 156 = 324. Eleven tycker att denna strategi är lätt och smidig.  

 

Uppgiften 75 + 74 löste samtliga elever med huvudräkningsstrategin talsorter var för sig. 

De räknade först ut tiotalen (70 + 70 = 140), sedan räknade de ut entalen (5 + 4 = 9) och 

slutligen adderade eleverna resultatet som de hade fått fram och fick då svaret 149 (140 + 

9 = 149). Anledningen till att eleverna föredrog denna strategi är för att den är enkel och 

för att de inte blandar ihop talen med varandra, när de ska räkna ut uppgiften.  

 

Även i sista additionsuppgiften 218 + 191 föredrog eleverna huvudräkningsstrategierna 

talsorter var för sig och algoritm för att lösa uppgiften. De två eleverna som föredrog 

strategin talsorter var för sig räknade först ut hundratalen (200 + 100 = 300), sedan tio-

talen (10 + 90 = 100) och slutligen entalen (8 + 1 = 9). Eleverna räknade sedan ihop 

hundratalet, tiotalet och entalet (300 + 100 + 9 = 409) och fick resultatet 409. Eleven som 

föredrog huvudräkningsstrategin algoritm gjorde en uppställning av 218 + 191 för att 

lösa uppgiften. Eleven uttryckte att denna strategi har de gått igenom i undervisningen 

och den är enkel att använda. 

 

 

 

  5 Resultat 
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Skola II 

Eleverna i studien på skola II löste uppgiften 168 + 156 med huvudräkningsstrategierna 

talsorter var för sig och algoritm. Två av de tre eleverna föredrog strategin talsorter var 

för sig och löste uppgiften genom att räkna hundratalen för sig (100 + 100 = 200), tiota-

len för sig (60 + 50 = 110) och entalen för sig (8 + 6 = 14). Slutligen adderade eleverna 

sina resultat och fick summan 324 (200 + 110 + 14 = 324). Eleverna uttryckte att strate-

gin är enkel samt att de har gått igenom strategin i skolan. Eleven som föredrog huvud-

räkningsstrategin algoritm gjorde en uppställning i huvudet. Eleven berättade att strategin 

alltid dyker upp först i huvudet, dock kan det krångla till sig ibland. 

 

När eleverna i studien skulle lösa uppgiften 75 + 74 föredrog samtliga elever huvudräk-

ningsstrategin talsorter var för sig. Eleverna löste uppgiften genom att räkna ut tiotalen 

först (70 + 70 = 140), entalen för sig (5 + 4 = 9) och slutligen adderade de ihop resultaten 

(140 + 9 = 149) för att få summan 149. Eleverna berättade att anledningen till att de före-

drar strategin är för att den är enkel och smidig. 

 

I uppgiften 218 + 191 föredrog eleverna av huvudräkningsstrategierna talsorter var för 

sig för att lösa uppgiften. Eleverna löste uppgiften genom att först räkna ut hundratalen 

(200 + 100 = 300), tiotalen (10 + 90 = 100), entalen (8 + 1 = 9) och slutligen adderade de 

hundratalet, tiotalet och entalet (300 + 100 + 9 = 409) för att få resultatet 409.  

 

Skola III 

När de tre eleverna i studien på skola III löste uppgiften 168 + 156 föredrog samtliga 

elever sig av huvudräkningsstrategin talsorter var för sig. De löste uppgiften genom att 

först räkna ut hundratalen för sig (100 + 100 = 200), sedan tiotalen (60 + 50 = 110) och 

sedan entalen (8 + 6 = 14). Slutligen adderade eleverna hundratalet, tiotalet och entalet 

(200 + 110 + 14 = 324) och fick då summan 324. Eleverna berättade att de föredrog 

strategin för att de gått igenom den i skolan samt för att den är enkel. Eleverna kunde 

sedan addera hundratalen, tiotalen och entalen var för sig.  

 

Uppgiften 75 + 74 löste eleverna med hjälp av huvudräkningsstrategierna dubbla och 

talsorter var för sig. Eleven som föredrog strategin dubbla genomförde uppgiften på föl-

jande sätt: eleven dubblade 75 (75 + 75 = 150) och subtraherade sedan bort 1 då det 

andra talet var 74 (150 – 1 = 149) och fick då summan 149. Eleven berättade att strategin 
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är enkel och att den är lätt att komma ihåg. De två eleverna i studien som föredrog tals-

orter var för sig löste uppgiften genom att räkna ut tiotalet (70 + 70 = 140 och entalet (5 

+ 4 = 9) var för sig och sedan addera talen (140 + 9 = 149). 

 

Sista additionsuppgiften 218 + 191 löste eleverna med huvudräkningsstrategin talsorter 

var för sig. Eleverna löste uppgiften genom att först addera hundratalen (200 + 100 = 

300), tiotalen (10 + 90 = 100), entalen (8 + 1= 9) och slutligen addera hundratalet, tiotalet 

och entalet (300 + 100 + 9 = 409) för att få fram summan 409. 

 

I Tabell I har en sammanställning gjorts över vilka huvudstrategier inom addition som 

eleverna föredrog vid de olika uppgifterna och hur många elever som föredrog respektive 

strategi. Tabellen visar att den strategi som föredrogs främst vid huvudräkning av addit-

ion var talsorter var för sig följt av strategin algoritm. Strategin som föredrogs minst var 

strategin dubbla.  

 

Tabell 1 Antalet elever på respektive skola som föredrog de olika strategierna. 

	  

Talsorter	   var	  
för	  sig	   Algoritm	   Dubbla	  

	  Skola	  I	  
	   	   	   	  Uppgift	  1	   2	   1	  

	   	  Uppgift	  2	   3	  
	   	   	  Uppgift	  3	   2	   1	  

	   	  Skola	  II	  
	   	   	   	  Uppgift	  1	   2	   1	  

	   	  Uppgift	  2	   3	  
	   	   	  Uppgift	  3	   3	  
	   	   	  Skola	  III	  

	   	   	   	  Uppgift	  1	   3	  
	   	   	  Uppgift	  2	   2	  
	  

1	  
	  Uppgift	  3	   3	  

	   	   	  
Det fanns stora likheter mellan skolorna vad gäller vilka strategier eleverna föredrog vid 

additionsuppgifter. På samtliga skolor förekom strategin talsorter var för sig mest. Den 

enda skillnaden mellan skolorna var att några av eleverna på skola I och skola II även 

föredrog strategin algoritm medan en elev på skola III föredrog strategin dubbla.   
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5.2 Elevernas val av huvudräkningsstrategier inom subtraktion 

Skola I 

När eleverna i studien på skola I förklarade hur de behandlat uppgiften 302 - 297 före-

drog samtliga elever huvudräkningsstrategin räkna uppåt. Eleverna räknade i tre steg och 

i det första steget räknade eleverna från 297 till 300 som blir 3. I det andra steget räknade 

eleverna från 300 till 302 som blir 2. I sista steget adderade eleverna 3 och 2 och fick 

summan 5. Enligt eleverna själva föredrar de huvudräkningsstrategin räkna uppåt för att 

talen i uppgiften är nära varandra och att det går fort att räkna ut talet på just det sättet, 

samtidigt som det är enkelt och smidigt. Det framgick även av eleverna att de föredrog 

strategin för att de har gått igenom den i undervisningen. 

 

När uppgiften 52 - 35 presenterades för eleverna föredrog en av eleverna av huvudräk-

ningsstrategin algoritm och de två andra av huvudräkningsstrategin jämföra. Eleven i 

studien som föredrog strategin algoritm gjorde en uppställning i huvudet för att lösa upp-

giften. Eleven som föredrog strategin algoritm motiverade sitt val med att den är enkel 

och för att de har arbetat med den i både matematikboken och i undervisningen. De två 

eleverna i studien som föredrog strategin jämföra löste uppgiften på ett liknande sätt. 

Eleverna tog till att börja med bort entalen för att jämföra hur mycket som skiljde mellan 

tiotalen (50 - 30), vilket är 20. Efter det adderade eleverna talet 20 med entalet, från 52 

som de hade tagit bort innan och fick då talet 22. Eleverna subtraherade sedan 22 med det 

entalet som var kvar från det ursprungliga talet 35, vilket var 5. Det slutliga steget blev 

22 – 5 = 17. Eleverna förklarade att de föredrar strategin jämföra när det kommer till 

högre tal vid uppgifter inom subtraktion. Det framkom även att de strategier som de före-

drar är strategier som de har gått igenom i undervisningen.  

 

I uppgiften 82 - 38 föredrogs strategierna jämföra och räkna uppåt. Två av eleverna fö-

redrog huvudräkningsstrategin jämföra. Båda eleverna började med att ta bort entalen för 

att endast tiotalen skulle vara kvar (80 och 30). Sedan subtraherade eleverna 80-30=50, 

för att sedan addera entalet från 82 vilket resulterade i att talet blev 52. Slutligen subtra-

herades 52 med entalet som var kvar från 38 och då erhölls operationen 52 – 8 = 44. An-

ledningen till att eleverna föredrog den här strategin var för att de brukar använda den vid 

högre tal inom subtraktion. Eleven som föredrog strategin räkna uppåt räknade först upp 

från 38 till 40 vilket blir 2, sedan räknade eleven från 40 upp till 80 vilket blir 40.  Slutli-
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gen räknade eleven upp från 80 till 82 som blir 2. Eleven adderade därefter de olika talen 

med varandra: 2 + 40 + 2 = 44. Anledningen till att eleven föredrog huvudräkningsstrate-

gin räkna uppåt var att eleven kände sig bekväm med strategin och för att de har gått 

igenom strategin i undervisningen.  

  

Skola II 

När eleverna i studien på skola II behandlade uppgiften 302 - 297 föredrog de huvudräk-

ningsstrategierna räkna uppåt och algoritm. Eleverna i studien som föredrog strategin 

räkna uppåt besvarade uppgiften på följande sätt: först räknade de från 297 upp till 300 

som blir 3 och sedan från 300 upp till 302 vilket blir 2. Därefter adderade eleverna talen 

3 + 2 för att få svaret 5. En av eleverna uttryckte att huvudräkningsstrategin räkna uppåt 

föredrogs för att den är enkel. Eleven nämnde även att de hade gått igenom den i under-

visningen. Den andra eleven som föredrog samma strategi förklarade att den är enkel, när 

talen är nära varandra samt att de har gått igenom strategin i undervisningen. Eleven i 

studien som föredrog huvudräkningsstrategin algoritm besvarade uppgiften genom att 

först ta bort entalen för att sedan subtrahera 300 med 290, vilket är lika med 10. Efter det 

subtraherade eleven 10 med entalet 7 (297) vilket är lika med 3. Eleven adderade slutli-

gen 3 med entalet 2 (302) och fick då svaret 5. 

 

I uppgiften 52 - 35 föredrog eleverna huvudräkningsstrategierna talsorter var för sig 

samt komplettera och lägga till för att lösa uppgiften. Eleven som föredrog strategin tals-

orter var för sig löste uppgiften genom att först ta tiotalen för sig, 50 – 30 = 20 för att 

sedan addera entalet 2 från 52 till 20 och få fram talet 22. Eleven subtraherade därefter 22 

med 5 vilket är lika med 17. Strategin föredrogs för att den är enkel. De två andra ele-

verna som besvarade uppgiften med hjälp av huvudräkningsstrategin komplettera, lägga 

till antog direkt att det skiljde 15 mellan 35 och 50. De adderade sedan 2 från talet 52 

med 15 och fick summan 17. Eleverna föredrar strategin för att den är enkel och snabb 

samt för att de gått igenom den i undervisningen. 

 

Uppgiften 82 - 38 löste eleverna med huvudräkningsstrategierna jämföra och komplet-

tera, lägga till. Två av eleverna föredrog strategin jämföra för att lösa uppgiften. Ele-

verna räknade ut uppgiften genom att räkna upp från 38 till 40 och räkna upp från 40 till 

82. Eleverna visste att det är 42 upp från 40 till 82 och 2 upp från 38 till 40. Därefter 

kunde de addera 42 + 2 = 44. Strategin jämföra hade de gått igenom i undervisningen i 
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skolan och anledningen till att de föredrog den strategin var för att den är enkel samt att 

det går snabbt. Eleven som föredrog huvudräkningsstrategin komplettera, lägga till löste 

uppgiften genom att ta 2 från 82 vilket blir 80 och addera 2 från 38 till 40. Sedan subtra-

herades 80 – 40 = 40. Eftersom 2 lånades från 82 och 2 adderades till 38 adderade eleven 

4 till 40 för att få svaret 44. Enligt eleven är den här strategin enkel och smidig och de 

har gått igenom den i undervisningen. 

  

Skola III 

När eleverna behandlade uppgiften 302-297 föredrog de huvudräkningsstrategierna 

räkna uppåt och algoritm. Två av eleverna föredrog strategin räkna uppåt genom att ad-

dera 3 till 297 för att få talet 300 och för att sedan addera 2 för att få 302. Därefter adde-

rade eleverna 3 + 2 och fick svaret 5. Anledningen till att de föredrog den här strategin 

var att deras lärare hade gått igenom den strategin i undervisningen. Sedan dess har ele-

verna föredragit strategin för att den underlättar att räkna ut uppgifter. Den tredje eleven 

föredrog strategin algoritm och det betyder att eleven ställde upp talen i huvudet och fick 

svaret 5. Eleven föredrar strategin för att det är enklast att ställa upp oavsett om det är 

huvudräkning eller inte. 

 

Uppgiften 52 - 35 löste eleverna med huvudräkningsstrategierna räkna uppåt och räkna 

ner. Eleverna som föredrog strategin räkna upp gjorde på följande sätt: de adderade 15 

till 35 vilket blev 50 och sedan adderade de ytterligare 2 för att få 52. Slutligen adderade 

eleverna 15 med 2 och fick resultatet 17. Eleven som föredrog strategin räkna ner gjorde 

på följande sätt: eleven subtraherade 2 från 52 för att därefter subtrahera 15 från 50 för 

att få 35. Slutligen adderade eleven 2 och 15 och fick resultatet 17. Eleverna föredrog 

strategierna räkna uppåt och räkna ner för att de har gått igenom den i deras undervis-

ning. De tycker även att strategin är smidig och enkel att utföra. 

  

När eleverna i studien skulle lösa uppgiften 82-38 föredrog samtliga elever sig av huvud-

räkningsstrategin räkna uppåt. Eleverna löste uppgiften genom att addera 4 till 38 för att 

få 42, sedan adderade eleverna 40 till 42 och fick resultatet 82. Slutligen adderade de 4 

och 40 vilket blev 44.  

 

I Tabell 2 har en sammanställning gjorts över vilka huvudstrategier inom subtraktion som 

elever föredrar vid respektive uppgift. Talen representerar antal elever som valt respek-
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tive strategi i de olika uppgifterna. Tabellen visar att den strategin som föredras mest vid 

huvudräkning av subtraktion är räkna uppåt och de två strategierna som föredras minst är 

talsorter var för sig och räkna ner.  

 

Tabell 2 Antalet elever på respektive skola som valde de olika strategierna. 

	  
Räkna	  uppåt	   Algoritm	   Jämföra	  

Talsorter	   var	  
för	  sig	  

Komplettera,	  
lägga	  till	   Räkna	  neråt	  

Skola	  I	  
	   	   	  

	  	   	  	   	  	  

Uppgift	  1	   3	  
	   	  

	  	   	  	   	  	  
Uppgift	  2	  

	  
1	   2	   	  	   	  	   	  	  

Uppgift	  3	   1	  
	  

2	   	  	   	  	   	  	  
Skola	  II	  

	   	   	  
	  	   	  	   	  	  

Uppgift	  1	   2	   1	  
	  

	  	   	  	   	  	  
Uppgift	  2	  

	   	   	  
1	   2	   	  	  

Uppgift	  3	  
	   	  

2	   	  	   1	   	  	  

Skola	  III	  
	   	   	  

	  	   	  	   	  	  
Uppgift	  1	   2	   1	  

	  
	  	   	  	   	  	  

Uppgift	  2	   2	  
	   	  

	  	   	  	   1	  
Uppgift	  3	   3	  

	   	  
	  	   	  	   	  	  

 
De likheter som förekom mellan skolorna var att eleverna i studien föredrog strategin 

räkna uppåt mest. Det som skiljde skolorna åt var att spridningen mellan de olika strate-

gierna var större på skola I och II än på skola III där eleverna främst föredrog strategin 

räkna uppåt. Ytterligare en skillnad mellan skolorna var att eleverna på skola II föredrog 

fem olika strategier medan skola I och III föredrog tre olika strategier för att lösa de tre 

subtraktionsuppgifterna.  

 

5.3 Resultatsammanfattning 

Eleverna som deltog i studien på skolorna I, II och III föredrar huvudsakligen strategin 

talsorter var för sig vid huvudräkning inom addition. Det är endast en av de tre eleverna 

på skola I som föredrar strategin algoritm (se Tabell 1).  

 

Vid uppgifter inom subtraktion föredrar eleverna sig av flera strategier (se Tabell 2). Det 

framgår tydligt att den strategin eleverna föredrar helst inom subtraktion är räkna uppåt 

följt av jämföra. På skola I föredrar alla elever förutom en elev två olika strategier vid 

huvudräkning inom subtraktion. Däremot föredrar samtliga elever på skola II, två olika 

strategier. På skola III föredrar alla elever utom en två olika strategier när de löser huvud-
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räkningsuppgifter inom subtraktion. Resultatet i studien visar att det inte finns några 

större skillnader på val av strategier på de olika skolorna (se Tabell 3 och 4). Det framgår 

tydligt att flertalet av eleverna i skolorna föredrar strategin talsorter var för sig inom ad-

dition. Inom subtraktion finns det en liten skillnad mellan skola II och III vad gäller stra-

tegin räkna uppåt. Skillnaden är att skola II föredrar flera olika strategier när de räknar 

subtraktion medan skola III huvudsakligen föredrar strategin räkna uppåt. 

   

Tabell 3 Hur elevernas val av huvudräkningsstrategier inom addition skiljer sig mellan 

de olika skolorna. På samtliga skolor är strategin talsorter var för sig den strategin som 

eleverna föredrar helst, följt av algoritm som skola I och II föredrar. En elev på skola III 

föredrar strategin dubbla. 

	   	   	   	  
	  Addition	  

Talsorter	  var	  för	  
sig	   Algoritm	   Dubbla	  

Skola	  I	   7	   2	  
	  Skola	  II	   8	   1	  
	  Skola	  III	   8	  

	  
1	  

 

Tabell 4 Hur elevernas val av huvudräkningsstrategier inom subtraktion skiljer sig mel-

lan de olika skolorna 

Subtraktion	   Räkna	  uppåt	   Algoritm	   Jämföra	  
Talsorter	   var	  
för	  sig	  

Komplettera,	  
lägga	  till	   Räkna	  neråt	  

Skola	  I	   4	   1	   4	  
	   	   	  Skola	  II	   2	   1	   2	   1	   3	  

	  Skola	  III	   7	   1	  
	   	   	  

1	  
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I det här kapitlet presenteras en diskussion av studiens metod och resultat i relation till 

tidigare forskning samt yrkesmässig relevans av undersökningen. Slutligen ges förslag på 

vidare forskning inom området.  
	  

6.1 Metoddiskussion 

Addition och subtraktion behandlades i studien för att begränsa studiens omfattning samt 

för att räknesätten hör samman, eftersom addition och subtraktion är varandras motsatser. 

Olsson och Sörensen (2011) uttrycker att det är viktigt att använda rätt tillvägagångssätt i 

att säkerhetsställa en hög grad av reliabilitet i studier. Hermeneutiken användes som 

analysmetod vid bearbetning av intervjuerna. Att all information och alla slutsatser är 

hämtade direkt ur materialet stärker reliabiliteten och validiteten i studien.  

 

Urvalet i studien var målinriktat i kombination med ett bekvämlighetsurval. Eftersom 

antalet elever i studien endast var nio stycken, kan det minska reliabiliteten eftersom stu-

dien inte är baserad på ett stort statistiskt urval. Studien består av nio elever och därför 

går det inte heller att dra generella slutsatser utifrån studiens resultat. Det blev dock inget 

bortfall i studien, vilket är positivt i sammanhanget. Studien är baserad på elever från tre 

skolor från tre olika skolområden och anledningen till det var för att kunna få ett mer 

varierat underlag och ett mer trovärdigt resultat och att på så sätt kunna höja reliabiliteten 

i studien. Enligt Olsson och Sörensen (2011) är det positivt om personer från olika bak-

grund deltar i studien, eftersom det bidrar till olika uppfattningar och erfarenheter om 

samma ämne, huvudräkningsstrategier i detta fall. Eleverna som deltog i studien tycker 

om ämnet matematik och enligt Olsson och Sörensen (2011) stärker det studiens validitet 

om deltagarna i studien insatta i ämnet som valts. Det var lärare på de olika skolorna som 

valde ut elever till studien och de valde ut elever som tycker om och är kunniga i mate-

matik. Studien hade kanske fått ett mer trovärdigt och nyanserat resultat ifall elever som 

inte tycker om matematik deltagit.  

 

För att öka validiteten i undersökningen användes en pilotstudie. Olsson och Sörensen 

(2011) rekommenderar att personer i pilotstudien ska representeras av personer som an-

    6 Diskussion 
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ses vara typiska för målgruppen som är tänkt att använda sig av i studien. Testpersonen 

som valdes ut var först tänkt att delta i studien men personen valdes istället att bli testper-

son. Pilotstudien resulterade i att intervjufrågorna ändrades då testpersonen inte förstod 

vad som menades med just ordet strategier. Från början var det även tänkt att eleverna 

skulle svara på alla uppgifter först för att sedan få svara på frågor om hur de löst uppgif-

terna. Efter pilotstudien ändrades dock det upplägget till att eleverna istället fick ta en 

uppgift i taget, följt av frågor om hur de tänkt kring uppgiften.  

 

Enligt Olsson och Sörenson (2011) ökar reliabiliteten samt validiteten om man vid en 

intervju från början har klara frågor att utgå ifrån. De menar även att det är positivt att 

använda sig av öppna frågor då det ger en möjlighet att undvika missförstånd samt för att 

få samtalet att kännas mer naturligt. Intervjufrågorna i studien utformades utifrån studi-

ens syfte och frågeställningar. Vidare menar de att alla intervjuer bör innehålla en inle-

dande fråga, en huvudfråga, en avslutande fråga samt kompletterande frågor för att öka 

reliabiliteten i studien, såväl som validiteten. Vid intervjuerna försäkrades det att ele-

verna förstod det som efterfrågades, vilket bidrar till att validiteten i studien ökar enligt 

Olsson och Sörensen. Intervjuerna genomfördes enskilt med varje elev i ett grupprum på 

respektive elevs skola. Olsson och Sörensen (2011) uttrycker att det är en fördel att ha 

enskilda intervjuer eftersom individens åsikter, tankar och erfarenheter får ett större ut-

rymme, jämfört med om intervjuerna skulle ha skett i grupp. De menar även att det är 

viktigt att hålla sig inom samma tidsram vid intervjuerna för att stärka studiens reliabili-

tet. Samtliga intervjuer tog 15 minuter och spelades in vilket ökar studiens validitet och 

reliabilitet, då möjligheten att lyssna på intervjuerna flera gånger finns. Därmed minskas 

möjligheten till att information tolkas fel eller missas. Något som kan ha haft en negativ 

inverkan på studiens reliabilitet och validitet, är om eleverna känt stress och nervositet 

inför uppgifterna samt intervjufrågorna, som de skulle besvara. Jag anser inte att eleverna 

skulle ha fått möjligheten att ta del av uppgifterna innan intervjuerna, då eleverna skulle 

ha möjlighet att ändra sig och även kunnat slå talen på miniräknare, vilket skulle kunna 

ha påverkat studiens reliabilitet och validitet. 

 

Olsson och Sörensen (2011) menar att det är positivt om beprövade enkäter och formulär 

används, där validiteten och reliabiliteten är fastställd i tidigare undersökningar. För att 

öka validiteten och reliabiliteten i studien gjordes som tidigare nämnt en pilotstudie för 

att fastställa att eleverna förstod intervjufrågorna och även att de upplevde att huvudräk-
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ningsuppgifterna inte var för svåra. Jag tror inte att eleverna påverkats av att svårighets-

graden på uppgifterna har varit relativt låg. Om eleverna har upplevt att uppgiften har 

varit lätt/svår väljer de trots det en strategi utifrån uppgiftens karaktär, vilket resultatet i 

denna studie även tyder på. Studiens datainsamlingsmetod kunde ha bestått av enkäter 

istället för intervjuer. Det hade resulterat i ett större statistiskt underlag samt innefattat 

elever som både tycker om matematik och elever som inte tycker om matematik. Dock 

hade det varit svårare att utläsa vilka strategier eleverna föredrog, då det hade varierat i 

hur utförligt de svarat på uppgifterna. Intervjuerna i studien har lett till att jag genom 

intervjuguiden kunnat utläsa vilken eller vilka strategier eleverna har använt sig av. 

Intervjuerna ger studien mer djupare fakta jämfört med enkäter som ger ytlig fakta 

(Depoy & Gitlin, 1999).   

 

Huvudräkningsuppgifterna är inspirerade av uppgifter från TIMSS och HÖJMA-pro-

jektet, vilket ökar reliabilitet och validiteten i studien, då uppgifterna redan har testats på 

elever tidigare. Ytterligare en anledning till detta var att kunna välja uppgifter som hade 

en svårighetsgrad som överensstämde med de uppgifter som normalt förekommer i äm-

net. Något som kunde gjorts annorlunda i studien var att uppgifterna kunde ha haft en 

större variation än vad de hade. Hade variationen på uppgifterna varit större, kanske även 

resultatet hade varit intressantare och eleverna kanske hade använt sig av fler strategier 

än vad de visade i undersökningen. Något som kunde gjorts annorlunda hade varit att 

jämföra skolor från olika kommuner, istället för olika skolområden. Resultatet hade 

kanske blivit intressantare samtidigt som valen av strategier som eleverna har använt 

kunde haft en större spridning än vad resultatet i studien visat. Det hade kanske även va-

rit en större spridning på vilka strategier eleverna föredrar, motiverar valen och hur lik-

heter/skillnaderna ser ut. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

Jag anser att studiens syfte ”att undersöka vilken eller vilka strategier som några elever 

föredrar i grundskolan vid huvudräkning inom addition och subtraktion” har uppnåtts 

samt att samtliga tre frågeställningar har besvarats. När eleverna i studien löste uppgif-

terna inom addition var talsorter var för sig den strategi som eleverna föredrog helst, 

detta är en strategi som även tidigare forskning har kommit fram till (Ghazali et al. 

(2010), Carpenter et al. (1997) och Bendotti et al. (2010). Den strategi som eleverna i 
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studien föredrog helst efter talsorter var för sig är algoritm och enligt tidigare forskning 

är just strategin algoritm elever väljer vid addition (Carpenter et al. (1997). Upplevelser 

från den verksamhetsförlagda utbildningen är att eleverna saknade förståelse för hur 

strategin algoritm utförs och från vilken sida de bör börja för att få fram ett korrekt svar. 

Bobis (2006) beskriver att det är vanligt att eleverna föredrar algoritm för att få fram ett 

svar snabbt men att de ofta saknar förståelse för vad de gör.  

 

I Carpenters et al. (1981) studie var strategierna separera och lägga till de strategier som 

eleverna föredrar helst inom subtraktion. I studien av Ghazalis et al. (2010) var strategin 

konkret material, exempelvis 10-stavar, den strategin eleverna föredrog helst. I Bendot-

tiets et al:s studie (2010) var strategin tiotal var för sig strategin eleverna föredrog hels i 

både addition och subtraktion. Strategierna som föredras inom subtraktion skiljer sig 

mycket mellan tidigare forskning och denna studie. De strategier som tidigare forskare 

kommit fram till stämmer inte överens med den strategi som eleverna i den här studien 

föredrar främst, nämligen strategin räkna uppåt, när de löser uppgifter inom subtraktion. 

När det gäller strategier inom addition är det strategin talsorter var för sig som visar sig 

vara den strategin som elever föredrar helst i de flesta studier tidigare. När de gäller sub-

traktion ser det dock väldigt olika ut. En möjlig orsak till att det skiljer sig åt är att inter-

nationella skolor jämfört med svenska skolor kanske bedriver en annorlunda undervis-

ning. Styrdokumenten i svenska skolor skiljer sig även åt jämfört med internationella 

skolor. Om vi jämför styrdokumenten mellan Sverige och Singapore beskriver Lgr11 att 

eleverna ska visa förmågan att kunna utföra centrala metoder för beräkningar med natur-

liga tal och enkla tal i decimalform vid huvudräkning (Skolverket, 2011b). I Singapores 

Mathematics Syllabus Primary beskrivs det att undervisningen inom huvudräkning ska 

inkludera addition- och subtraktionsuppgifter med tresiffriga tal, tiotal och hundratal 

(Ministry of Education, Singapore, 2006). I Singapores styrdokument lyfts det även fram 

att eleverna ska få utvecklas och upptäcka matematiken på olika sätt. Eleverna ska även 

arbeta med olika inlärningssätt, till exempel genom konkret material (tio-stavar), samtal, 

diskussioner samt genom traditionell genomgång på tavlan. Anledningen till att det skil-

jer sig åt är för att Lgr11 inte är lika tydlig om hur lärarens undervisning ska bedrivas 

som fallet är i Singapore. I en undersökning som Pisa gjorde 2012 angående elevers ma-

tematiska kunskaper så låg Sverige under medelvärdet i jämförelse med Singapore som 

låg långt över medelvärdet (Skolverket, 2013).  Kan det innebära att eleverna i Sverige 

har svårare för att lösa huvudräkningsuppgifter inom subtraktion än addition och därmed 
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inte hanterar strategierna lika bra som inom addition? Enligt Skolverket (2008) samt 

Fuson (1992) har elever i Sverige men även andra delar av världen svårigheter att lösa 

uppgifter inom subtraktion.  

 

Enligt eleverna i studien är den främsta anledningen till att de väljer dessa strategier för 

att de gått igenom dessa i undervisningen och för att de är enkla och smidiga. Det fram-

går tydligt att eleverna väljer strategier som de haft i undervisningen. Det är därför viktigt 

att som lärare gå igenom flera strategier för att eleverna ska kunna välja strategi utifrån 

hur uppgiften ser ut. Imbo et al (2008) betonar, att ju mer eleverna övar på strategierna 

som de lär sig under undervisningen, desto bättre blir de på att använda dem. Eleverna 

blir mer effektiva för varje strategi som de övar på. Spridningen av strategier i studien är 

inte speciellt stor, då eleverna oftast väljer samma strategier och en anledning till det kan 

vara matematiklyftet. Matematiklyftet är en kompetensutvecklingsinsats i didaktik för 

lärare som undervisar eller arbetar med matematik i skolan eller förskolan (Skolverket, 

2016). Det kan därmed vara möjligt att lärarna har pratat om samma strategier och väljer 

de som eleverna upplever som enklast. Tidigare erfarenheter från den verksamhetsför-

lagda tiden visar att det är viktigt under utbildningen att lärarna har en bra genomgång av 

olika strategier för att inte eleverna ska vara osäkra på tillämpningarna av den. Elever kan 

bli osäkra på vilken strategi de ska använda om de har haft kortfattade och bristfälliga 

genomgångar av de olika strategierna (Carpenter et al, 1999). Det är ingen elev i studien 

som räknar fel på någon uppgift, vilket tyder på att matematikundervisningen ger positiva 

resultat. Även fast alla elever i studien räknar rätt på alla uppgifter är det viktigt att de 

kan olika strategier för att kunna anpassa strategi efter uppgiftens karaktär. Det är även 

positivt att kunna flera olika strategier för att kunna lösa olika sorters problem som kan 

uppstå i skolan men även i vardagen (Imbo & Vandierendonck, 2008, Skolverket, 

2011a). 

 

I en studie av Huang och Yang (2014) visade det sig att eleverna som fick undervisning i 

hur de skulle lösa uppgifter med olika strategier bidrog till att algoritmen för vertikal 

addition/subtraktion ökade och huvudräkning minskade.  

 

 

 

      !"
!!"
        !"

      

      !"
!      !
        !"

 
Figur 2. En algoritm för vertikal addition/subtraktion. 
	  



	  

30	  
	  

Eleverna som inte fick lika mycket undervisning i, hur de kunde lösa uppgifter, var bättre 

på att hantera tal och olika uträkningar. Huang och Yang menar att undervisning om 

strategin algoritmen för vertikal addition/subtraktion påverkar elevernas val att använda 

och utveckla egna effektiva strategier negativt, eftersom eleverna föredrar de strategier 

som de lär sig i skolan. Jag kan hålla med till en viss del, eftersom det underlättar att an-

vända sig av strategier som man fått en genomgång i. Men å andra sidan hämmar det ens 

egen förmåga att tänka flexibelt och finna egna effektiva metoder. Klein och Beishuizen 

(1994) fann i sin studie att även om elever erbjöds flexibilitet i undervisningen gällande 

olika strategier, föredrog majoriteten av eleverna den strategi som läraren undervisade 

om. De menar att eleverna kan ha svårt för flexibiliteten att använda andra strategier, om 

de redan lärt sig en specifik metod. Det stämmer även överens med resultatet i min stu-

die, då de flesta eleverna föredrog de strategier som de tränat på i undervisningen. Dock 

tycker jag det är viktigt att lyfta olika uppgifter till diskussion, uppgifter i undervis-

ningen, som eleverna haft svårigheter med. De kan genom diskussionen utbyta tankar om 

olika strategier mellan varandra. Lgr 11 betonar att det är betydelsefullt att elever har 

kunskap om att föra matematiska resonemang samt ges förutsättningar till att utveckla 

den förmågan hela tiden genom undervisningen Skolverket, 2011b). Även Valle-Tou-

rangeau (2013) redogör för att om man erbjuder elever tillfällen att återskapa och pre-

sentera olika problem, som de har haft svårt för, leder det till mycket bättre och effekti-

vare prestation av dem i det långa loppet. Jag tror att eleverna på det sättet får bättre kun-

skaper om olika strategier och därmed har lättare att kunna applicera rätt strategi på upp-

giften. Liu, Kallai, Schunn och Fiez (2015) belyser att elever ökar sina färdigheter när de 

löser olika sorters problem och de löser även problem på ett snabbt och flexibelt sätt ge-

nom att de behärskar flera strategier. Jag tror även att en bred kunskap om olika strate-

gier kan leda till att eleverna får lättare för att lösa uppgifter som kan dyka upp i varda-

gen. Imbo et al (2008) betonar att möjligheten till att öva på olika strategier ökar ens 

förmåga att lösa olika problem i skolan och även i vardagen. Även Carpenter et al. 1999) 

anser att det är positivt att elever behärskar flera olika huvudräkningsstrategier för att 

kunna lösa problem eller situationer som uppstår i vardagen.   
 

Hedren (1999) betonar i sin artikel att själva räknandet måste ses som en process som 

eleven arbetar sig igenom men samtidigt lär sig något av. Första gången en uträkning 

görs används förmodligen en knepig metod. Nästa gång förfinas tänkandet med hjälp av 

exempelvis kamraters metoder och till slut finner eleverna en egen tillräckligt effektiv 
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metod. Tidigare uttryckte jag det är viktigt att kunna tänka fritt och flexibelt kring olika 

strategier. Dock tror jag att det är svårt att komma på egna strategier, eftersom man på 

något sätt ”skapar” egna metoder utifrån de strategier som läraren gått igenom i under-

visningen. Reys, Reys, Nohda och Emori (1995) menar avslutningsvis att även om ele-

verna föredrar en egen strategi är den troligtvis från början en lärd algoritm. 

 

Resultatet i studien visar att eleverna har kunskap om olika huvudräkningsstrategier samt 

en förmåga att kunna hantera dem, beroende på hur uppgiften ser ut. Jag har utifrån stu-

dien tolkat vilka strategier som elever upplever är enklast att hantera. Det är viktigt att 

jag som framtida lärare har en bred kunskap om olika strategier för att kunna lyfta fram 

det som passar bäst utifrån uppgifternas karaktär. Det är också viktigt att jag som fram-

tida lärare uppmanar elever att använda sig av olika huvudräkningsstrategier, för att de 

ska kunna anpassa strategin utifrån uppgiften. Eleverna har möjlighet att själva välja en 

lämplig strategi till den uppgift som ska lösas om de har med sig en bred uppsättning av 

huvudräkningsstrategier i matematikundervisningen. Elever som har bred kunskap om 

olika strategier har lättare att kunna anpassa strategi efter uppgiftens karaktär (Valle-Tou-

rangeau (2013), Liu et al. (2015). Därför upplever jag att studien har en yrkesmässig re-

levans då det är viktigt att elever idag får undervisning i olika huvudräkningsstrategier 

inom addition och subtraktion. Kunskaper om dessa strategier bidrar till att eleverna ut-

vecklar sin förmåga att lättare kunna lösa problem både i skolan och i vardagen (Imbo & 

Vandierendonck, 2008, Skolverket, 2011a). 

 

6.3 Slutord och vidare forskning 

Eleverna i studien visar att de har bred kunskap om huvudräkningsstrategier, främst inom 

subtraktion, då de varierar sina val av strategier mer än i addition. Kunskapen om olika 

strategier har de framförallt på grund av lärarnas genomgång av olika strategier i under-

visningen, enligt dem själva. Eleverna väljer strategier som de anser är smidiga och enkla 

och de varierar sina strategier mest när de utför subtraktion. Enligt Skolverket (2011b) är 

olika strategier alltid viktiga i matematikundervisningen och därför anser jag att den här 

studien har stor yrkesmässig relevans för mig som blivande lärare. Studien har bidragit 

till att jag som blivande lärare har fått djupare förståelse om de huvudräkningsstrategier 

som eleverna upplever är smidiga och enkla att använda. Jag har också genom studien 

insett att det är viktigt att lära ut flera olika strategier eftersom alla elever är olika och 
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upplever att olika strategier är lätta alternativt svåra. Med tanke på att studiens urval end-

ast bestod av nio elever hade det varit mycket intressant att göra en större studie som 

omfattade fler elever från varje skola, skolområde och kanske från fler kommuner. Det 

skulle också vara intressant att undersöka om det skiljer sig mellan pojkar och flickor vad 

gäller val av huvudräkningsstrategier. Slutligen hade det också varit intressant att under-

söka hur olika lärare undervisar om huvudräkningsstrategier inom addition och subtrakt-

ion och vilka strategier de väljer och varför.  
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Bilaga 1 

 
Intervjuguide 

 
Inledande fråga 
 

- Har du använt dig av en eller flera metoder när du har löst uppgiften? 
 
Huvudfråga 
 

- Hur har du gått tillväga för att lösa uppgiften? Kan du förklara de olika stegen 
med ord. 

 
Kompletterande frågor 
Kompletterande frågor ställs främst när eleverna har svarat fel eller inte riktigt kan sätta 
ord på hur de har gått tillväga för att lösa en uppgift. 
 

- Kan du räkna om och se ifall du får samma svar? 
- Om det finns en liknande uppgift som eleven har löst korrekt så ber jag eleven att 

förklara hur han/hon gjorde i den uppgiften. 
- Kan du förklara en gång till? 

 
Avslutande fråga 
 
- Är det något du skulle vilja lägga till? 
 
  

8 Bilagor 
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Bilaga 2 
 
 

Räkneuppgifter 
 
 
Lös talen med huvudräkning. Inga lösningar utan endast svar.  
 
 
 
1. 302 – 297 = 
 
 
 
2. 52 - 35 =                        
 
 
 
3. 82 - 38 =                                                   
 
 
 
4. 168 + 156 = 
 
 
 
5. 75 + 74 = 
 
 
 
6. 218 + 191= 
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Bilaga 3 
 

Samtyckesformulär 
 

Jag har tagit del av denna information angående studien: 

• Information om studiens syfte samt hur den går till och därefter fått ställa frågor 

angående studien.  

• Att godkännande av elevernas föräldrar inkommit då de är under 18 år. 

• Att deltagandet i studien är frivilligt vilket betyder att man när som helst kan 

avstå från att delta.  

• Att alla uppgifter som eleverna lämnar kommer att behandlas anonymt och endast 

till detta forskningsändamål. 

 

Jag samtycker till att delta i denna studie. 

 

 

 

Elevens underskrift 

Ort och datum 
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Bilaga 4  

 

Informationsblad till föräldrar 

 
Hej! 

 

Mitt namn är Simon Meijer och jag läser min sista termin på lärarhögskolan i Jönköping. 

Jag skriver just nu en uppsats där syftet är att undersöka vilken eller vilka strategier som 

några elever föredrar vid huvudräkning. För att kunna besvara mitt syfte behöver 

eleverna besvara ett visst antal räkneuppgifter samt besvara frågor angående hur de har 

gått tillväga för att lösa uppgifterna. Samtalen kommer att spelas in för att jag lättare ska 

kunna ta till mig all information som kommer fram under intervjuerna. 

 

Alla uppgifter som lämnas kommer att behandlas konfidentiellt. Det framgår inte vem 

som är vem i studien och resultatet kommer endast att användas i utbildningssyfte och till 

detta forskningsändamål. Eftersom deltagandet är frivilligt kan eleverna när som helst 

avbryta sin medverkan. 

 

Eftersom eleverna är under 18 år behöver jag ditt godkännande om ditt barn får 

medverka i studien.   

 

Har du några frågor? 

Du är välkommen att skriva eller ringa till mig. 

 

Simon Meijer       Mail: XXXX           Telefon: XXX-XXXXXXX 

 

Mitt barn får delta         

 

Mitt barn får inte delta  

 

 

______________________________________________________________________ 

Elevens namn                                                                               Underskrift av målsman 


