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Abstrakt 

Syftet med studien är att undersöka elevers beräkningsmetoder och arbetsformer i 
skolansmatematik i årskurs 4. 

Studien baseras på kvantitativa och kvalitativ metoder. Insamlingen av kvantitativ data 

gjordes via en enkätundersökning med matematikuppgifter. Den kvalitativa studien bestod av 

intervjuer av åtta elever delade i två grupper. 

Resultatet visade att de flesta elever föredrar uppställning framför huvudräkning och motivet 

till det var att den är snabbare och säkrare. Andra elever tyckte att beräkning med hjälp av 

huvudräkningsmetoder var roligare gentemot uppställningen. Parallellt tyckte eleverna att 

huvudräkningsmetoder/tekniker erbjuder nya tankar, idéer och att samarbetet i grupp 

förankrar de tankarna och idéerna. 

Majoriteten av eleverna berättade att de upplever uppställningen som en enklare och säkrare 

metod vid beräkning av stora tal. Men resultaten har visat tvärtom. De har visat att 

beräkningen med hjälp av huvudräkningsmetoder är säkrare när talen är stora. Resultatet har 

även visat att beräkningen med huvudräkningsmetoder kräver goda kunskaper i 

positionssystemet. 

 

 

Nyckelord; Standardalgoritm, huvudräkning, skriftlig huvudräkning, addition, subtraktion, 
skolår 4, intresse, matematikdiskussion, taluppfattning. 
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1 Inledning 
I dagens samhälle anses det viktigt att lära barnen matematik redan från att de börjar i 

förskolan. Att kunna matematik innebär att förstå, delta och att kunna påverka i samhället. 

Matematik behövs för att förstå till exempel: modeller, former, tabeller, diagram med mera. 

Den hjälper oss att lösa många vardagliga problem, att organisera våra liv, förstå och delta i 

ekonomi, politik och miljödebatt och förstå jordens utmaningar och universum.  

Barbro Grevholm (2012) anser att för att kunna stimulera alla individer att lära sig matematik 

är det viktigt att lära av tidigare forskning. Forskning om matematikundervisning ger oss 

kunskap om hur vi som pedagoger kan undervisa för att alla elever ska uppleva matematik 

som ett användbart och meningsfullt ämne. Känslan av att uppleva matematik som ett 

användbart redskap blir en utgångspunkt till att förstå att matematiken är logisk. Vidare 

berättar Grevholm på om att en positiv attityd till matematik bidrar till att förbättra 

matematikutbildning i framtiden. Grevholm (2012) menar även att undervisning i matematik 

behöver börja med att elevernas intresse för ämnet väcks vilket sedan leder till självförtroende 

och i slutändan att elever lär sig kunskaper.      

För att väcka elevers intresse för matematik kan det vara värdefullt att ha kunskap om varför 

matematiken upplevs som ett ointressant ämne av många elever. Vilka konsekvenser kan en 

sådan situation få? Varför upplevs ibland matematik som ointressant av visa elever? Vilken 

betydelse har biologiska funktioner som oro, rädsla, ångest och skam för prestation i 

matematik? En del elever tror att de är födda med en dålig förmåga att lära sig matematik 

(Grevholm, 2012). Denna obehagliga känsla är helt fel och alla lära sig matematik men vissa 

behöver kanske lite mer tid på sig. Alla lär sig inte på samma sätt, eller med samma 

arbetsform eller metoder. Negativa tankar om matematik uppstår ofta hos elever i 

grundskolan. Björn Adler (2001) hävdar att negativa tankar ofta leder till olust till lärande. 

Vidare berättar Adler att när vi upplever att vi misslyckas med en räkneoperation tänker vi att 

vi är ”dumma”. Detta är en negativ tanke, ett inre samtal som reflekterar en ”skamkänsla” 

eller rädsla för matematik. Rädslan för matematik leder till en önskan att vilja undvika den. 

Den typen av känsla leder till att vi inte kan genomföra förnuftiga resonemang i en handling. 

Vidare berättar Adlar att detta inte bara påverkar matematikämnet utan andra skolämnen och 

ibland hela elevens livssituation (Adler, 2001). De berättar att glädje och lust kan ses som är 

motsatser till skam och rädsla. Vidare berättar Adler att glädje och lust är känslor som 

kommer när man presterar bra och lyckas lösa ett problem. Den ger energi, kraft och leder till 

deltagande i stora utmaningar och stärker självförtroendet. Läroplan för grundskolan (Lgr 11), 
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förskoleklassen och fritidshemmen 2011 lyfter fram betydelsen av att lärare strävar efter att 

alla elever ska utveckla ett intresse för matematik. I Lgr (2011) står det att: ”undervisningen ska 

bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda 

matematik i olika sammanhang.”(s.62) 
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2 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka elevers beräkningsmetoder och arbetsformer i 
skolansmatematik i årskurs 4. 

• Vilka räknemetoder prioriterar eleverna (standardalgoritm eller 

huvudräkningsmetoder) vid beräkning av addition och subtraktionsuppgifter? 

• Hur motiverar eleverna sina val av metod? 

• Hur upplever eleverna arbetsformer, individuellt eller grupparbete 

kringhuvudräkningsuppgifter? 
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4 Bakgrund 
I detta kapitel presenteras vikten av arbetsform som kan vara både negativt och utmanande 

och positivt för lärandet. Jag kommer också presentera språkets betydelse i 

matematikundervisningen och hur eleverna kan fördjupa sig och interagera med uppgifter 

med hjälp av samspel och diskussion med varandra. Sedan presenteras de vanligaste 

beräkningstekniker som eleverna använder i svenska skolor med lite mer fokus på 

huvudräkningsmetoder/tekniker.  

Elevernas tysta arbete och individuell räkning i läroböcker begränsar samtal och diskussioner 

kring uppgifter. Det är många studier som visar att skolan måste finna bättre arbetsformer. 

Elisabeth Rystedt och Lena Trygg (2010) berättar att resultaten från nationella respektive 

internationella studier visar brister i svenska matematikundervisningsformer, både i 

grundskolan och delvis i gymnasieskolan. De menar att de arbetsformer som finns just nu 

behöver utvecklas för att matematikundervisningen ska bli meningsfull. Arbetsformerna ska 

öka matematikintresset för elever och detta är i stort sett lärarens uppgift. Grevholm (2012) 

påpekar att under de senaste åren har många forskare visat att lärarens roll och betydelse är en 

viktig faktor. Lärares arbetsformer och urval av metoder påverkar i stort sett elevers resultat. 

Grevholm konstaterar att när en elev har en negativ uppfattning om matematik blir eleven lätt 

en passiv mottagare. Detta innebär att denne lägger stor vikt på räknemekanism istället för att 

förstå principen.  

Yvonne Liljekvist (2014) har i sin doktorsavhandling skrivit att behovet av att utveckla 

matematikundervisningen och matematikuppgifter är stort och detta tydliggörs i de 

internationella mätningarna som organisationerna TIMSS och Pisa har publicerat. 

Mätningarna väcker politisk debatt som leder till ändringar och beslut i skolansverksamhet.  

Vidare beskriver Liljekvist skillnader mellan hur lärare undervisar matematik i Sverige 

jämfört med undervisningen i andra länder. En av de studierna är ”the teaching gap” där 

Stigles och Hibett (1999) med hjälp av en videoinspelning från TIMSS visar att 

matematikdidaktik i Japan och USA skiljer sig från didaktiken i Sverige. I Japan har 

undervisningen kännetecknats av strukturerade problemlösningar, medan undervisningen i 

USA handlar om att lära sig termer och att öva på procedurer. Undervisningen i Sverige 

kännetecknas av omfattande utantill inlärning, till exempel tabeller och räkneregler. Detta 

leder till minskat intresse för matematik och begränsade möjligheter för eleven att utveckla 

begrepp och tankeförmågor. En omfattande användning av räknemekanismer kan leda till 
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ointresse och olust till inlärning. Barbro Grevholm (2012) berättar att forskning visar att 

läroböcker dominerar i Sverige gällande lärande i matematik. Vidare menar hon att syftet inte 

uppnås trots att läroböckerna är mycket väsentliga i ämnet. Astrid Pettersson (2014) skriver i 

sin sammanfattning att Pisa-mätningar visar att läraren kontinuerligt använder samma 

material i sin undervisning i Sverige. 

4.1Språket är grundläggande i matematiska läroprocesser 
Tysträkning och individuellt arbete minskar språkets betydelse i undervisningen. Dessa typer 

av inlärning väcker inte tillräckligt stort intresse och motivation till lärandet, enligt (Birgitta 

Rockström 2000). Eva Pettersson och Inger Wistedt (2013) hävdar att klassrumsdiskussioner 

har en stor betydelse för lärande, det vill säga att diskussioner stärker sociala relationer mellan 

elever som i sin tur resulterar i positiva normer och attityder för matematiska resonemang. 

Birgitta påpekar att samspel mellan lärare och elev, respektive sampel mellan elever, leder till 

en gemensam kunskap där nya tankegångar uttrycks och frigörs. Björk Adler (2001) hävdar 

att matematik är ett kommunikationsämne där kunskaper föds ur samspel med omgivningen. 

 I Nämnaren Tema (1997) står det att vi med hjälp av språk kan översätta en 

språkformuleringsuppgift till en ekvation. Det matematiska språket är en viktig del för att 

kunna förstå och lösa problemlösningsuppgifter både muntligt och skriftligt. Vidare står det 

om vikten av att kunna språk och matematiska terminologier för att i sin tur kunna beskriva 

ett mönster för någon annan på ett vetenskapligt sätt.   

Rockström (2000) berättar att elever beskriver individuell- och tysträkning som ett enformigt, 

ointressant och omotiverat arbetssätt. Den är en räknemekanism som är grundad på gissningar 

samt inlärda regler utan förståelse. Vidare betonar Rockström att i standardalgoritmen blir 

tankegångar befästa och språk och matematikbegreppen blir begränsade. Hon ser språket som 

ett viktigt verktyg som hjälper eleverna att reda ut sina tankar. Detta utvecklar elevens 

förmåga att upptäcka samband, dra logiska slutsatser och redovisa sin förståelse både skriftligt 

och muntligt. Roger Säljö (2000) ser språket som en unik och rik mekanism för att skapa och 

kommunicera kunskap mellan människor. Roger Säljö (2000) säger att: 

Språket är en mekanism för att bildligt uttryckt lagra kunskaper, insikter och förståelse 

hos individer och kollektiv. Genom att tolka en händelse i begreppsliga termer, kan vi 

jämföra och lära av erfarenheter. (Säljö 2000, s. 35) 
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4.2 Översikt över de vanligaste beräkningstekniker 
Forskning har visat att lärarens arbetsformer och urval av metoder påverkar elevernas 

prestation och resultat. Därför är det viktigt att lärare har tillräckliga kunskaper om de 

beräkningstekniker som lärs ut, det vill säga deras fördelar och nackdelar. På detta sätt kan 

bedömningsprocessen vara formativ och läraren kan ge feedback för att främja lärandet. 

Parallellt säkerställer läraren att ett underlag finns för bedömningen. En annan viktig fördel är 

att läraren kan tillämpa teknikerna för sina elever och deras förkunskaper och utvecklingen.  

I följande avsnitt presenteras de vanligaste beräkningsmetoder/tekniker som används i 

svenska skolor som exempelvis: standardalgoritm, huvudräkning, skriftlig huvudräkning 

(enligt Birgitta Rockströmmetodbok) och tekniska hjälpmedel. 

4.3 Standardalgoritmer 
Nationellt Centrum för Matematikutbildning (2007) skriver att standardalgoritmer har en 

central plats i matematikundervisningen i tidiga skolåren sedan många år tillbaka. I flera 

länder har den typen av beräkning dominerat undervisningen under tidiga skolår. Uppställning 

är ett av de vanligaste räknesätten vid beräkning med de fyra räknesätten. NCM (2007) 

beskriver standardalgoritm som ”Att göra en kopp te följer ett slags algoritm: fyll kannan, sätt på 

plattan, hitta en kopp osv.”(s. 21). Beskrivningen liknar en process eller ett mönster och måste 

utföras noggrant, ”steg för steg” för att man ska nå ett önskat resultat.  

För- och nackdelar med standardalgoritm 

Rolf Hedren (1999) beskriver standardalgoritm som en kulturskatt som vi måste bevara och 

vara rädda om. Den används i de fyra räknesätten och i fler sammanhang. Den används på 

nästan samma sätt oavsett besvärlighet och storlek hos ett tal. Algoritmen räknas som en 

mycket effektiv räknemetod som elever kan börja med från och med tidiga skolår. NCM 

(2007) skriver att fördelar med metoden är att den är snabb och har den direkta vägen till 

svaret. De skriftliga underlagen för beräkning gör det enklare för lärare och elever att hitta 

felet. Läraren kan lätt utvärdera och bedöma beräkningen. Den kan läras och användas 

utantill, det vill säga utan att man behöver förstå hur och varför algoritmen fungerar. 

Processen är koncentrerad för att sammanfatta samma beräkningssteg.  

NCM (2007) nämner att det behövs goda tabellkunskaper och god förståelse för 

positionssystemet. De många beräkningsstegen kan leda till felberäkningar. Tankegången blir 

begränsad för att den är en räknemekanism som nästan alltid innehåller samma räknemönster. 

Lärarens bedömningsprocess blir begränsad och summativ. Rockström (2000) hävdar att 
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standardalgoritmen är ointressant, tråkig och fantasilös. När den används som en enda 

uträkningsmetod framkommer ett hinder för elevens talförståelseutveckling. Den begränsar 

samspel, kommunikation och begrepp för inlärning i undervisningen. Detta leder till att 

metoden inte är den mest effektiva att lära sig samt begripa. 

4.4Huvudräkning 
Huvudräkning är en metod där man utför beräkningar i huvudet utan tillgång till penna, 

papper, kalkylator eller andra hjälpmedel. Löwing och Kilborn(2003) beskriver att en duktig 

huvudräknare börjar med att analysera uppgiften och därefter väljer en metod som verkar vara 

mest effektiv utan att belasta arbetsminnet. Mclntosh (2013) berättar om tidigare forskning 

som visar att vuxna använder huvudräkning till ungefär 80 procent av alla beräkningar i 

vardagliga aktiviteter. Användningen av denna beräkningsförmåga varierar från mindre 

talområden till större talområden och varierar samtidigt mellan olika personer. De som tidigt 

har behärskat huvudräkningsmetoder i skolan har större möjlighet att utföra svåra beräkningar 

i huvudet. 

För- och nackdelar med huvudräkning 

Löwing och Kilborn (2003) skriver att huvudräkningsaktiviteter har mycket större effekt än 

räkneövningar när det gäller behärskning av tal, det vill säga att eleverna kan bygga upp en 

god känsla för tal och deras relation. Huvudräkning kan vara en utmärkt grund för den som 

senare ska arbeta med algebra. Mclntosh (2013) har sammanfattat vikten av huvudräkning 

som utgångspunkt för diskussioner i klassrummet. Diskussioner om olika strategier och 

problemlösning utvecklar elevens personliga ”verktygslåda” med mångfaldiga 

beräkningsmetoder. De mångfaldiga metoderna utvecklar elevens förmåga att göra lämpliga 

val vid lösning av en uppgift. Samtidigt utvecklar de förståelse för huvudräkningsmetoder och 

sambanden mellan de fyraräknesätten. 

Mclntosh (2013) betonar att positionssystemets förståelse och tabellkunskaper är en viktig 

grund vid användning av huvudräkningsmetoder. Detta kan kräva tid och energi, det vill säga 

att öva på huvudräkningsövningar, tabeller och respektive regler. Dessa tabeller och regler ska 

lagras i minnet och vissa elever saknar denna möjlighet, eller saknar förmågan att lagra flera 

antal siffror eller beräkningssteg i huvudet. Vidare berättar Mclntosh att elever har svårighet 

med att hålla flera steg i huvudet när de räknar addition och subtraktion. Elever tappar 

räkningen vid upp- eller nedräkning i ett tal eller tiotal. Löwing och Kilborn (2003) berättar 

att skriftliga huvudräkningar kan minska problemet med för mycket data i huvudet genom 



Safa Ghazi Shabo 

 12 

vissa anteckningar vid sidan om. De menar också att överslagsräkning kan hjälpa och förenkla 

vissa räkneoperationer med huvudet om man inte vill komma fram till ett exakt svar på 

beräkningen. 

4.5Skriftliga huvudräkningsmetoder 
Låt tankarna vandra fritt, berättar Birgitta Rockström (2000) i sin skriftliga huvudräknings 

metodbok. Hon utvecklade metoden med hjälp av sina elever i början av 1980-talet. Den 

används i undervisning efter en långtids arbete med standardalgoritm. Metoden handlar om att 

eleverna skriver ner sina tankar i ett mellanled ”vågrätt”. Mellanledet anses som en 

minnesanteckning för att förenkla uträkningar. Grundprincipen vid addition och subtraktion är 

att varje typ av talräknas var för sig och att beräkningen börjar med det största talet. 

För- och nackdelar med skriftliga huvudräkningar 

Rockström påpekar att huvudräkningsmetoder fångar och väcker barns intresse till matematik. 

Hon anser att våra traditionella algoritmer inte räcker till för bättre taluppfattning och 

räknefärdigheter i de fyraräknesätten. Traditionell algoritm eller standaralgoritm som var den 

enda uträkningsmetoden begränsar elevers förmåga att tänka längre och fritt. Eleverna anser 

den vara tråkig, enformig och ointressant då den består av ett mekaniskt räknande som leder 

till brist i taluppfattningen. Vidare konstaterar Rockström att metoden som hon utvecklade 

med hjälp av sina elever i början av 1980-talet öppnade en ny matematisk värld. En värld som 

leder till intresse, motivation, nya idéer, utveckling och förståelse för matematik. 

Metoden är ganska ny och används utan forskning och granskning i jämförelse med 

standardalgoritm. Den kräver en god grundläggande taluppfattning och förståelse för 

positionssystemet. Föräldrar känner inte alls till de flesta strategierna. Skriftliga 

huvudräkningar ledde till en omfattande debatt som fortfarande pågår mellan 

matematikpedagoger och didaktiker. Margareta Engvall(2013) berättar om resultat från 

nationella prov under årskurs tre. Delproven som utfördes under 2011 och 2012 gällande 

Rockströms metoder om skriftliga huvudräkningar visade att cirka 15 % inte kunde uppnå 

kravnivån (skolverket, 2011b, 2012a). Det visade sig också att de eleverna hade svårigheter 

när de skulle utföra addition eller subtraktionsberäkningar. Eleverna stöter på problem med 

tiotalsövergång, särskilt där termerna innehåller två eller flera siffror. Vidare visar Engvall i 

sin studie att vissa elever hamnar i svåra situationer när de utför subtraktionsberäkningar med 

hjälp av skriftliga huvudräkningsmetoder eller ”mellanled”. 
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4.6Tekniska hjälpmedel 
Rolf Hedren (1999) berättar att många beräkningar i dagens samhälle sker med hjälp av 

elektriska räknehjälpmedel, såsom kalkylator, datorer och mobiltelefoner. Detta gör att vi 

funderar över vikten av andra metoder och resurser. Kommer vi använda papper, penna och 

andra traditionella räknemetoder i framtiden? Eller kommer vi istället att behöva dem ännu 

mer än idag? Vi vet att vi måste tänka och kunna matematikkunskaper innan vi trycker på rätt 

knapp i en kalkylator eller dataprogram. Vi måste ha förståelse, uppfattning och kunskaper för 

att kunna använda de fysiska redskapen i en handling. Det finns även forskare som anser att 

samhällsutvecklingen påverkar matematikundervisningen positivt, det vill säga att med hjälp 

av tekniska hjälpmedel blir beräkningen lättare och snabbare. De hävdar också att människor 

kommer att reducera behovet av papper och penna automatisk när de ska utföra sina 

beräkningar i framtiden. 

Å andra sidan konstaterar många forskare vikten av huvudräkning för användning av 

kalkylator. Löwing och Kilborn (2003) hävdar att huvudräkning är ett viktigt komplement vid 

användning av kalkylator. Rockström (2000) skriver att kalkylator är en enklare och snabbare 

väg till räkning men att det inte är den roligaste vägen till en uppgiftslösning. 
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5 Litteraturöversikt 
I det här kapitlet presenteras lärarens roll i matematikundervisning. Därefter redogör jag för 

kreativa uppgifter i matematik och den sociokulturella teorin i studier av 

matematikundervisning. Kapitlet avslutas med en sammanfattning. 

Intresse för det ämne man skriver om är alltid gynnande och avgörande faktor för en bra 

uppsats (Lotta Rienecker och Peter Stray Jorgensen, 2014). Mitt intresse för ämnet 

matematikdidaktik var en fördel och en drivkraft för att försöka bidra med en uppsats som 

erbjuder nya synpunkter och idéer på ett vetenskapligt sätt. Mina ambitioner ledde till att 

utforska och leta efter mängder av vetenskapliga källor. Strävan efter en bra uppsats började 

med att läsa en stor mängd litteratur källor som varierade mellan böcker, läroplan/kursplan, 

avhandlingar/ licentiatuppsats, vetenskapligartiklar, tidskrift, rapporter från myndigheter, 

organisationer, och webbsida. 

Jag har strävat efter de vetenskapliga artiklar som har granskats för att kunna nå trovärdighet 

och tillförlitlighet i min uppsats. De vetenskapliga artiklarna hittade jag via databaser på 

biblioteket från flera universitet och högskolor. Den viktigaste sökprocessen för min uppsats 

var att kunna veta om materialet är granskat via källkritik och utvärdering. 

5.1 Lärarens roll i matematikundervisningen 
Bruslig och Strömqvist(1996,1997) berättar att en skicklig pedagog inte ser elevers 

svårigheter att lära sig som ett problem hos barnet, utan en brist i arbetsform och metod. 

Läraren måste utforska situationen och reflektera över sina metoder och ha förmåga att 

upptäcka nya metoder. Denna reflektion är en viktig process i alla ämnen. 

Elisabeth Rystedt och Lena Trygg (2010) visar i sin studie om laborativt arbetssätt i 

matematik vikten med en variation av arbetssätt inom matematikundervisningen. Denna 

variation ökar intresset för matematik och blir grundläggande principer för utveckling hos 

elever. Samtidigt leder detta med stor sannolikhet till motivation och till att eleven når ett 

fördjupat kunnande i matematik. Eva Petterson och Linger Wistedet (2013) konstaterar att 

eleven som har intresse till ett ämne utvecklar sin förmåga i ämnet utan en stor ansträngning 

från vuxna. Därför skriver forskarna att det är oerhört viktigt att läraren stimulerar alla elever 

för att kunna stärka och väcka deras intresse för matematik.  

Hagland, Kerstin och Hedren, Rolf och Taflin, Eva (2013) hävdar att variation i 

undervisningen leder till arbetsglädje i klassen. Denna arbetsglädje önskas av lärare, elever 
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och föräldrar. Omväxling i arbetsformer är en magisk nyckel för att komma till en mängd av 

lösningar för en matematisk uppgift. Håkan Sollervall (2011) konstaterar att de matematiska 

strukturerna måste skapas långsiktigt då de inte kan förmedlas direkt, det vill säga olika 

arbetssätt i matematik bör genomföras tidigt från och med förskolan. Variationen ska 

innehålla konkreta och abstrakta material med stöd av vardagsexempel och begrepp. 

5.2 Kreativa uppgifter i matematik 
Petterson och Wistedet (2013) beskriver att matematikaktiviteter som kräver kreativitet för att 

lösas utvecklar den matematiska förmågan hos elever. De konstaterar att uppgifter som eleven 

kan lösa med hjälp av standardalgoritm som elever redan lärt sig inte ger nya tankar och idéer. 

Den typen av uppgift ger inte möjlighet till utmaning och fördjupning i matematik. Uppgifter 

som har kreativa egenskaper leder till intresse, utmaningar, möjligheter till resonemang, 

genomföring av begrepp och mångfaldslösningar. Samtidigt ska uppgiften ge möjlighet till 

samspel och diskussion i klassrummet. Pettersson (2014) skriver att Pisa- mätningar visar att 

undervisningen i de högpresterande länderna inte inriktar sig så mycket på procedurkunskap 

utan mot att förstå befintliga begrepp och att lära sig nya begrepp. Eleverna visar också hög 

kreativitet vid lösning av ett matematikproblem. 

Vidare beskriver Pettersson att den förmågan har minskat hos svenska elever oerhört och 

nästan halverats, det vill säga att svenska elever inte visar hög kreativitet vid lösning av ett 

matematikproblem. Kerstin Hagland och Rolf Hedren och Eva Taflin (2013) rekommenderar 

en mångfald av lösningar i en uppgift för att den ska ge utrymme till diskussion. På detta sätt 

kan eleven hitta samband mellan tidigare kunskaperna och de nya. Eleven kan ta del av nya 

idéer och komma till insikt genom grupparbete. Gruppdiskussion och klassdiskussion leder 

till ökat intresse och ökad motivation till att utföra en lösning eller att argumentera för sin 

lösning. Yvonne Lijekvist (2014) anser att urval av matematikuppgifter och aktiviteter är en 

viktig del i elevers engagemang. Vidare berättar Lijekvist att flera studier har visat att elevens 

kognitiva process blir mer aktiv med kreativa matematikuppgifter som samtidigt involverar 

andra delar av hjärnan i räkneoperationen. Hon påpekar dock att sådana uppgifter kräver en 

balans mellan utmaning och möjlighet till lärande. Pettersson (2014) skriver att Pisa-

mätningar har visat att kognitiva aktiviteter i Sverige används betydligt mindre, än i OECD. 

5.3 Den sociokulturella teorin i studier av matematikundervisning 
ULF. Lundgren och Roger Säljö och Caroline Liberg (2014) anser att kommunikationen i 

klassrummet är ett viktigt verktyg för kunskapsinlärning. Lev Vygotiskijs (1896 – 1934) 

teorier visar att barnens utveckling sker i samspel med deras omgivning. Roger Säljö (2000) 
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berättar att kunskaper är något som inte endast finns inom individer utan tvärtom mellan 

människor och kunskaparna utvecklas genom samspel mellan människor. Johan Dewey 

(1997) hävdar att det är i mötet med andra människor vi lär oss. Dewey berättar vidare att 

mötet mellan människor är en process där de delar med sig av sina erfarenheter så att de blir 

till en gemensam egendom.  

Taflin Eva (2007) sammanfattar framtidssynen på matematikundervisningen som att den till 

stor del kommer att handla om kommunikation mellan elev och lärare. Eva menar att när 

elever presterar kommer de fram till kreativa lösningar. Detta leder till en utgångspunkt för 

diskussioner och reflektioner med en mångfald av nya tankar och idéer. Tomas Englund 

(1985) skriver att med hjälp av deliberativa samtal delar eleverna med sig av egna och 

”andras” erfarenheter, åsikter och reflektioner. I skolan möts elever med olika bakgrund, 

normer och erfarenheter. Genom kommunikation/överföring blir undervisningen bildande och 

eleverna blir aktiva. När eleverna argumenterar om sina problemlösningsmetoder leder det till 

inlärningspotential. 

Läran om huvudräkningsmetoder/tekniker erbjuder en atmosfär som är full av social 

interaktion. Denna kommunikation är grundläggande för det sociokulturella perspektivet. Det 

kan exempelvis finnas en elev som hamnar i den närmaste proximala utvecklingszonen tack 

vare samspel och diskussion med andra elever. Germund Sellgren (2009) anser att matematik 

innebär att samtala kring begrepp, antal, geometri, vikt, mängd, volym med mera.   

Olga Dysthe (1996) berättar att samspelet mellan muntligt och skriftligt användande av språk 

är nyckeln till inlärning. Dysthe berättar vidare att dialogen i klassrummet är en avgörande 

faktor för lärandet. När elever samtalar med varandra får de möjlighet till en flerstämmighet i 

klassrummet. I detta sammanhang kan huvudräkningsmetoder/tekniker erbjuda nya tankar, 

idéer, samspel och matematikdiskussioner mellan elever. Dialog om huvudräkningstekniker 

bygger på att eleverna interagera med varandra eller för en diskussion som skapar nya 

tankesätt och en inlärningspotential.     

Sammanfattning  

Nästan all forskning inom matematikundervisning handlar om lärarens kompetens, det vill 

säga lärarens engagemang och arbetsformer. Lärare ska anpassa undervisningen efter ny 

forskning och utveckling i ämnet. Kommunikation mellan elever och lärare är en viktig 

avgörande faktor i elevernas utveckling. 
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Lärarens uppdrag är att göra matematikundervisningen meningsfull. Denna utmaning kräver 

engagemang, kompetens och andra viktiga insatser och resurser. Insatserna börjar med en bra 

arbetsform, det vill säga variation i stoff, arbetssätt och räknemetod. Parallellt krävs det både 

konkreta och abstrakta lösningar samt rika uppgifter som ger intresse och motivation. Detta 

leder till en effektivare bedömningsprocess som främjar lärandet i matematik under och efter 

lektionen. Bruslig och Strömqvist (1996,1997) påpekar att läraren kritiskt måste granska sin 

praktik, lära sig av andras erfarenheter samt söka och bygga på andras pedagogiska 

forskningar. Läraren bör anpassa sin undervisning till varje individ, samtidigt ska pedagogen 

utveckla nya idéer och tankar för lärandet. 

Fast i läroplan för grundskolan (Lgr 11), förskoleklassen och fritidshemmen 2011 fattas det 

många detaljer på hur en pedagog gör detta möjligt för sina elever i praktiken. Forskning som 

fattas är att vilka metoder erbjuder intresse för matematik, bättre taluppfattning och vilka 

metoder är användbara, det vill säga kan sättas i arbete i olika situationer. 
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6Metod 
I detta kapitel presenteras kvantitativa och kvalitativa datainsamlingsmetoder som har 

använts. Sedan presenteras urvalet, det vill säga där studiens datainsamling genomfördes och 

hur. Därefter uppvisas etiska aspekter och hur studien uppmärksammar de grundläggande 

kraven i en god forskning. Avsnittet avslutas med en reflektion kring studiens validitet och 

reliabilitet, det vill säga god forskningsetik och trovärdighet.   

Andreas Fejes och Robert Thornberg Red (2015) nämner några viktiga frågor som forskare 

bör ställa sig vid val av metodansats som till exempel; vilken metodansats är bäst för att 

kunna studera mitt valda fenomen? Vilken datainsamling passar till den valda metodansatsen? 

Hur ska materialet analyseras? I den långa forskningsprocessen måste forskaren arbeta 

noggrant med hela arbetet från forskningsfråga, planering, dataorganisering till resultat. I 

denna studie använts både kvalitativa och kvantitativa datainsamlingsmetoder för att uppfylla 

mitt syfte och besvara mina frågeställningar. 

För att besvara den första forskningsfrågan användes en kvantitativ ansats. Martyn 

Denscombe (2009) berättar att kvantitativ forskning ger möjlighet till analys av siffror med 

hjälp av statistiska metoder. Eleverna i den här studien fick utföra tre typer av skriftliga 

uppgifter/diagnos. 

För att besvara de andra forskningsfrågorna användes en kvalitativ ansats. I forskning inom 

samma intresseområde har många forskare valt kvalitativa undersökningsmetoder för att 

besvara forskningssyftet. Med stöd av en kvalitativ ansats kunde jag fokusera på hur eleverna 

upplevde beräkning med huvudräkningsmetoder/tekniker och hur de upplevde 

problemlösning i grupp. Lotte Rienecker och Peter Stray Jorgensen (2014) hävdar att val av 

metod ska motiveras. Den andra metoden för datainsamling som jag har använt var intervjuer 

med elever. Intervjuerna genomfördes för att kunna komma åt mer detaljerad information. 

Kavle och Brinkmann (2014) säger att: 

Om man vill veta hur människor uppfattar sin värld och sitt liv, varför inte prata med 

dem? Att samtala är en grundläggande form av mänsklig interaktion. ( Kvale och 

Brinkmann 2014,s.15) 

6.1 Urval 
Studiens datainsamling genomfördes på den skola där jag genomförde min egen 

verksamhetsförlagda utbildningsperiod, det vill säga ett bekvämlighetsurval. Den är en F- 5 

skola och ligger utanför en medelstor stad i Mellansverige. Jag arbetade där med samma 
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lärare och elever som under min verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Eleverna går i 

årskurs 4 och de är 20 stycken elever i klassen. Läraren har jobbat på samma skola i nästan sju 

år. Läraren har behörighet i matematik, NO och svenska. Eleverna och läraren har bra 

relationer med varandra och min uppfattning är att stämningen i klassrummet stimulerar 

eleverna för lärandet. Jonas Aspelin (2012) berättar utifrån Scheffs teori att det sociala bandet 

som finns mellan lärare och elever är ett starkt och stabilt band. Lärarens bygger upp ett 

sådant starkt band när han/hon främjar medmänsklighet, är engagerad i undervisningen, 

öppen, rättvis, flexibel och en bra lyssnare till barnen. Denna typ av social relation ger 

trygghet, förutsättningar, vilja och lust att lära. Urvalet bestod av två grupper som innehöll 

elever med varierade prestationsgrad. De grupperna innehåll elever med medel- och 

högpresterade elever och lågpresterade elever. Hälften av informanterna var flickor och den 

andra hälften var pojkar.  

6.2 Genomförandet av datainsamlingen 
Först utformade jag uppgifterna som skulle användes i studien och sedan kontaktade jag 

klassläraren och presenterade hela arbetet och syftet med detta. Därefter fick jag och 

klassläraren diskutera för att planera om forskningen i både delar, det vill säga både 

kvantitativa och kvalitativa delar. Diskussion om studien tog nästan 30 minuter. Jag 

presenterade de uppgifter som eleverna skulle utföra och hur de är konstruerade för att nå 

arbetssyftet. Arbetet genomfördes i en tisdag efter middag mellan 12:50 till 14:20. I de två 

första delarna av den kvantitativa datasamlingen del tog 20 elever och den sista delen deltog 

19 elever. 8 elever deltog i intervjuerna och de eleverna delades till två grupper, det vill säga 

fyra elever i varje grupp. 

6.2.1 Den kvantitativa datainsamlingen 
I uppgifterna som jag gav till eleverna valde jag att endast arbeta med addition och 

subtraktion. Den första anledningen till det är att jag ville begränsa studiens omfattning. Den 

andra anledningen är att elever i årskurs 4 känner sig mer säkra med de två räknesätten än 

med multiplikation och division. Min strävan var att de matematikuppgifter som jag 

konstruerade skulle passar bra till alla elever i årskurs 4. För att kunna uppfylla syftet med 

min undersökning delade jag upp uppgift i tre delar. Uppgifterna presenterades muntligt för 

elever och eleverna fick ställa frågor innan och under hela tiden de arbetades.  

 

Här nedan presenteras de tre delarna av de matematikuppgifter som eleverna fick lösa.  
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Del1 

Syftet med den första delen var att undersöka vilken metod eleverna prioriterar vid beräkning 

av addition och subtraktion: Standardalgoritm(uppställning) eller 

huvudräkningsmetoder/tekniker. Eleverna fick välja den metod som de ansåg som den bästa 

vid beräkning av uppgiften med de två räknesätten. I den första uppgiften deltog 20 elever, det 

vill säga hela klassen. 

Del 2 

Vid genomförandet av del två fick jag gå igenom och förklara några huvudräkningsmetoder 

för elever på tavlan innan de kunde börja beräkna uppgiften. Eleverna fick endast beräkna 

med huvudräkningsmetoder. De fick välja mellan att använda den metod som presenterades 

under genomgången och den som eleverna tidigare kunde. De typer av huvudräkningsmetoder 

som jag presenterade för eleverna på tavlan i klassrummet bestod av de exemplen som visas i 

bilaga 2. 

Först arbetade eleverna med uppgifterna individuellt. Sedan fick eleverna presentera sina egna 

lösningsalternativ vilka därefter diskuterades i grupp. Syftet med uppgiften var att presentera 

olika huvudräkningsmetoder för eleverna. 

Jag valde de två första talen från uppgift 2 a för att eleverna fick beräkna dem innan i 

grupparbetesdelen. Syftet med del 2b var att undersöka grupparbetets betydelse för att utbyta 

tankegångar, elevernas förmåga att diskutera kreativa huvudräkningsmetoder och möjligheten 

att jämföra lösningar med varandra. Ett annat syfte var att huvudräkningsmetoder/tekniker 

erbjuder en stämning som är full av sociala aktiviteter. Aktiviteterna kan hjälpa elever att nå 

den närmaste proximala utvecklingszonen. I den andra uppgiftens både delar deltog alla 20 

elever. 

Del 3 

Den tredje delen bestod av uppgifter som liknar det första fast med något högre 

svårighetsgrad. Eleverna fick också välja vilken metod de ville använda. Syftet med denna del 

var att kunna reflektera över om eleverna lärde sig något om huvudräkningsmetoder både vid 

individuellt arbete och vid grupparbete och ta reda på om huvudräkningsmetoder erbjuder 

bättre taluppfattning. I den tredje uppgiften deltog 19 elever.  
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6.2.2 Den kvalitativa datainsamlingen 
För den kvalitativa delen av datainsamlingen valde jag att genomföra muntliga intervjuer med 

åtta elever som delades in i två grupper. Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2014) anser att 

intervjua barnen i naturliga miljöer exempelvis när de ritar, läser, ser på tv leker och så vidare 

kan ge bättre resultat än att intervjua barn i en ny och obekantmiljö. Gruppintervjuer ger en 

miljö som liknar en klassrumsmiljö.  

Varje grupp bestod av fyra elever, två pojkar och två flickor. Gruppintervjuerna spelades in 

och analyserades på ett vetenskapligt sätt. Elevernas prestation varierade mellan låg, medel 

och högpresterade elever. Intervjuerna utfördes efter den kvantitativa ansatsen för att kunna 

komma med detaljerad information och för att kunna reflektera över arbetet med 

huvudräkningsmetoder. Martiyn Denscombe (2009) berättar att den typen av intervju baserar 

på människors åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenhet. 

6.3Etiska aspekter 
Studien uppmärksammar de fyra grundläggande kraven i en god forskning. Dessa fyra krav är 

informationskravet, samtyckskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  För att min 

studie ska tillämpa en god forskningsetik blev alla deltagare i arbetet informerade om syftet 

med undersökningen, det vill säga framför allt elevernas föräldrar. Eleverna fick ett missiv 

brev som lämnades till deras vårdnadshavaren, se bilaga 1. Föräldrarna tillfrågades om deras 

barn fick delta i studien. De informerades också om att deltagandet är helt frivilligt och alla 

deltagarna blir anonyma. Resultatet av intervjuerna analyserades på ett vetenskapligt sätt och 

elevers svar behandlades respektfullt och anonymt.  

6.4Validitet 
Steinar Kvale och Svend Brinkmann(2014) beskriver validitet som granskning av 

forskningsarbete, det vill säga forskarens hantverksskicklighet. Undersökningen ska ständigt 

ifrågasättas, kontrolleras och resultatet bör granskas av forskaren på ett vetenskapligt sätt. 

Forskaren är ansvarig för att välja rätt mätinstrument eller verktyg och resultatet ska 

överstämma med den verklighet som undersöks. Något som kan ha påverkat mina resultat är 

att intervjuerna genomfördes i grupp. Jag tror dock att intervjuresultaten skulle bli nästan 

samma om intervjuerna utfördes individuellt för att det inte var många elever som blev 

påverkade eller härmade andras kamratsvar. Kvale och Brinkmann menar att resultaten från 

intervjuer bör karaktäriserar av noggrannhet och rimlighet för att kunna nå trovärdighet och 

tillförlitlighet. 
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6.5Reliabilitet 
Kvale och Brinkmann konstaterar att reliabilitet förknippas med trovärdighet, det vill säga att 

man kan uppnå samma resultat vid andra tidpunkter och av andra forskare. Om resultatet 

stämmer i hög grad vid repetition av arbetet utmärker det hög reliabilitet. Som lärarstudent har 

jag blivit nyfiken på att prova min studie med andra elever i andra skolan som har samma 

eller andra förutsättningar för att kunna veta om jag kommer att få samma resultat eller inte. 

Den som jag är övertygad över är att om min studie ska utföras i en annan skola och med 

andra årskurs 4 elever som de bara har övat med uppställning kommer resultaten att bli 

mycket nära mitt studieresultat. Det är viktigt att forskaren använder sig av andras 

erfarenheter och kunskaper gällande tidigare forskning. Viktigaste är att ta hänsyn till en 

forskning som baserar på kvalitet och trovärdighet. 
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7. Analys och resultat 
I detta avsnitt presenteras resultat från den kvantitativa och kvalitativa analysen. Den första 

delen handlar om den kvantitativa studien och den visas med hjälp av både text och diagram. I 

den kvalitativa delen presenteras resultaten som en löpande text som beskriver elevernas svar 

och upplevelse. Texten innehåller fyra avsnitt med egna rubriker och tydlig gör elevernas svar 

på mina intervjufrågor om huvudräkningsmetoder och hur eleverna upplevde beräkningen 

med hjälp av de metoderna/ teknikerna. Resultaten innehåller några citat från elevernas svar 

för att presenterar resultaten på ett vetenskapligt sätt och delen avslutas med en kort 

sammanfattning. 

7.1 Kvantitativ 
Uppgifterna analyserades var för sig. Eleverna genomförde den första uppgiften individuellt. 

20 elever fick besvara 80 uppgifter delade till 50 % addition och 50 % subtraktion, det vill 

säga att varje elev beräknade 2 uppgifter med addition och 2 subtraktion. Efter granskningen 

av elevernas svar fick jag 78 svar från 80 uppgifter. För att kunna analysera alla svar på ett 

matematiskt och tydligt sätt valde jag att använda diagram. Carol Vorderman (2010) berättar 

att diagram visar information på ett lättförståeligt sätt. Se Figur 1. 

 

Figur 1visar de metodval som eleverna använde för beräkning av uppgift 1 

I denna uppgift fick eleverna välja fritt vilken metod de vill använda vid beräkningen. För till 

exempel fick de välja mellan standardalgoritm (uppställning) eller huvudräkning eller något 
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annat beräkningssätt som eleven redan behärskar. Resultatet efter analysen visar att eleverna 

prioriterade uppställning framför andra beräkningsätt. Analysen visar att 57 uppgifter 

besvarades med uppställning medan 21 uppgifter med huvudräkningen, det vill säga att 

uppställning fick 73 % och huvudräkning fick bara 27 % av elevernas metodval. Andel rätt 

svar i både metoder/tekniker var ganska hög och motsvarar 91 %. Huvudräkningen fick 18 

korrekta svar och bara 3 felaktiga svar som förekom vid subtraktionsberäkningen. Vid 

uppställning hade elever 53 korrekta svar som motsvarar nästan 93 %. De 4 felaktiga svar 

förekom också vid subtraktionsberäkningen. Resultatet visar att eleverna föredrar 

uppställningen framför andra metoder. En slutsats som kan dras av resultaten är att läraren 

också föredrar uppställning framför andra metod och andel korrekta svar visar tydligt att 

eleverna har övat mycket med uppställning. Eleverna känner sig säkra vid beräkningen med 

uppställningen trots att de flesta talen innehöll hundratalsövergång.  

Uppgift 2a 

I denna uppgift fick eleverna bara beräkna med huvudräkningsmetod. Antal elever som deltog 

i den uppgiften var 20 och antal uppgifter var 80 delade mellan addition 50 % och subtraktion 

50 %. Analysen visar 75 svar av totala 80 uppgifter med 56 korrekta svar som motsvarar 75 % 

och 19 antal felaktiga svar som motsvarar 25 %. Andel subtraktion med felaktiga svar var 12 

och motsvarar 63 % och andel addition med felaktiga svar var 7 som motsvarar 36 %. När jag 

jämförde andel felaktiga svar mellan uppgift 1 och 2 kunde jag konstatera att eleverna inte har 

övat att beräkna mycket med huvudräkningstekniker i jämförelse med uppställningsteknik. 

Trots detta ser vi att eleverna lyckades med 75 % korrekta svar vid beräkningen med hjälp av 

huvudräkningstekniker. 
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Figur 2 visar elevernas beräkning med hjälp av huvudräkningsmetoder 

 

Uppgift 2b 

I denna del fick eleverna arbeta i grupper och antal elever som deltog i denna del var 20. 

Deltagarna delades i 5 grupper med 4 elever i varje grupp. Eleverna skulle resonera, diskutera 

och argumentera för sina lösningar från uppgift 2a som de redan hade beräknat innan. 

Gruppen skulle välja den huvudräkningsmetod/ teknik som de tyckte var enklast, säkrast och 

snabbast att beräkna med. Grupperna innehöll elever med olika prestationsgrad och syftet med 

detta var att eleverna skulle lära av varandra, både metoder och begreppen, se figur 3. 
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Figur 3 visar val av huvudräkningsmetoder 

Uppgift 3 

I den tredje och sista delen av den kvantitativa ansatsen fick eleverna som den första delen 

välja mellan standardalgoritm (uppställning), huvudräkning eller en annan teknik. De fick 

också beräkna samma uppgift med flera olika sätt om de ville, det vill säga mångfalder av 

beräkningsmetoder som kan leda till korrekta svar. Resultatet efter analysen visar en 

förändring i metodval vid beräkning av uppgift 3. 19 elever deltog i denna del. Ett elevsvar 

var inte alls tydligt och därför fick jag beräkna svaren från 18 elever. Antal uppgifter var 72, 

50 % addition och 50 % subtraktion och antal svar var 71. Beräkning med hjälp av 

uppställningsmetod var 40 uppgifter som motsvarar 56 %. Antal korrekta svar var 27 som 

motsvarar 67,5 % och antal felaktiga svar var 13 som motsvarar 32,5 %. Felaktiga svar med 

addition var 5 fel och med subtraktion 8 fel som motsvarar 62 % av felberäkningen, se figur 4. 
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Figur 4 visar beräkningar med hjälp av uppställnings- och huvudräkningsmetoder 

Figur 4 

Antal svar med hjälp av huvudräkning var 31 som motsvarar nästan 44 %. Antal korrekta svar 

blev 25 som motsvarar nästan 81 % och antal felaktiga svar var 6 som motsvarar bara 19 %. 

Andel felaktiga svar vid subtraktion var 5, vilket motsvarar nästan 83 % och med 1 felaktigt 

svar vid additionsberäkning, vilket motsvarar 17 %. 

 

Figur 5 visar den procentuella ökningen med nästan 17 % i jämförelse mellan uppgift 1 och uppgift 3 

 

Sammanfattning 

Det märks tydligt att eleverna prioriterar standardalgoritm (uppställning) framför andra 

metoder i den första delen. Det verkar som att standardalgoritm är lättare för eleverna att 
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beräkna med. Den räknemekanismen anses vara enkel och lämplig för alla elever. Eleverna 

föredrar uppställning framför huvudräkning när talen är stora, det vill säga tiotal, hundratal 

och tusental. Motivet är att eleverna får en bra kontroll över operationen och att det är säkrare 

att beräkna med uppställning. Analysen från del ett visar att antal korrekta svar motsvarar 93 

procent och vi kan dra slutsatsen att eleverna förmodligen har övat mycket med 

uppställningen. Läraren litar på metoden och resultatet pekar på att läraren har lagt mycket 

energi på att lära sina elever att nå den höga andelen korrekta svar.  

I del två fick elever växla mellan arbetsformer och samarbeta med varandra. Detta gav 

eleverna möjlighet att samspela med varandra och utbyta tankar, idéer och begrepp. 

Atmosfären ändrades i klassrummet och kommunikationen mellan eleverna spelade en stor 

roll för inlärningen av de nya huvudräkningsmetoderna/tekniker. De flesta upplevde att 

metoderna var svåra i början för att de inte hade tränat lika mycket med 

huvudräkningsmetoder i jämförelse med uppställning. Antal korrekta svar sjönk inte särskilt 

mycket. Detta betyder att eleverna har stort möjlighet att ta till sig de nya metoderna på ett 

snabbt sätt.      

7.2Resultat av den kvalitativa analysen 
I detta avsnitt kommer jag att redovisa elevernas svar från intervjufrågorna, det vill säga 

elevernas upplevelse av att beräkna med hjälp av huvudräkningsmetoder i jämförelse med 

andra metoder som exempelvis standardalgoritmen. Avsnittet innehåller också elevernas 

inställning tillberäkningen med huvudräkningsmetoder i olika arbetsformer som exempelvis 

individuellt och kollektivt. Jag kommer samtidigt att presentera några citat från elevernas svar 

i den löpande texten, och tre diagramfigurer som sammanfattar den kvalitativa delen. 

7.2.1 Elevernas metodval och motivering 
De flesta eleverna föredrar uppställning framför huvudräkning i både räknesätten. En del 

beräknar med hjälp av både metoderna, som till exempelvid beräkning av subtraktion föredrar 

de uppställning och vid addition föredrar de huvudräkning. ”på minus tar jag uppställning och 

på plus kör jag huvudräkning”, sa en av eleverna. Eleverna som föredrar uppställning framför 

huvudräkning motiverar detta med att uppställning är enklare, snabbare och att de har bra 

kontroll över beräkningen. De berättar också att när talen är stora blir det enklare att beräkna 

med uppställningen. ”Jag tycker att uppställning är lättast, när man räknar stora tal då blir det 

lättare”. Elever som föredrar huvudräkning tycker att det är roligare, lättare och enklare att 

räkna med huvudet i stället för att ställa upp talen. Det blir också lättare att beräkna när man 

går från jämna tal.”Jag kör huvudräkning på båda helst”. Se figur 6 
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7.2. 2 Elevernas upplevelse av vilken metod som ger intresse för matematik 
En del beskriver att när beräkningen endast utförs med hjälp av huvudräkningstekniker blir 

det svårare och framför allt när talen är stora. ”Det beror på vilket tal är det, om det är lågt tal då 

så tar jag huvudräkning men när det är högt tal så tar jag uppställning”. Eleverna berättar att det är 

lättare att först beräkna (lägga ihop) entalssiffrorna för sig, sedan tiotalssiffrorna, 

hundratalssiffrorna, o.s.v. När talen inte är stora föredras huvudräkning framför uppställning. 

Några tycker att det är en fördel att kunna beräkna med hjälp av huvudräkningstekniker för att 

det är bra att kunna flera alternativ eller räknesätt än att bara ställa upp talen. En del elever 

tycker att båda metoderna är intressanta att använda.”Jag tycker att båda är intressanta att 

använda faktiskt”. De tycker också att det beror på talens storlek, det vill säga om det är 

tiotalövergång föredrar de huvudräkning för att det är lättare och snabbare. 

Några tycker att uppställningen är enklare med mindre intressant. ”Det är verkligen mycket 

lättare och räkna med uppställning och därför blir det inte jättekul så det blir så lätt att man 

kan räkna snabbt hela tiden nästan när man kör med det, det blir intressant när man kör med 

huvudräkning”. De tycker att beräkning med hjälp av huvudräkningstekniker är intressant och 

rolig, för att eleverna beräknar på sitt eget sätt i stället för att utgå från en viss metod hela 

tiden. ”Jag tycker att det är huvudräkning är roligare för man kan tänka på sitt eget sätt i 

stället för att utgå från en viss sak hela tiden, så man kan räkna hur man vill i huvudet och så”. 

Se figur 6 

 

Figur 6 visar val av metoder, motivering och intresse 
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7.2.3 Elevernas upplevelse av att samarbeta kollektivt eller individuellt 
En stor del tycker att samarbetet i grupp gav nya tankar, idéer och tips på hur man kan räkna 

på ett enkelt, snabbt och säkert sätt.”Det är lättare och göra det i grupper då får man flera 

idéer än vad man kan få när man jobba själv så det lite lättare och bättre”. Andra tycker att 

diskussionen inte alltid bidrar till nya tankar och idéer.”Ja alltså jag vet inte, jag berättade ett 

sätt och alla höll med om det och vi hann inte diskutera så mycket om det, vi tog ett sätt som 

alla höll med om”. En del anser att båda arbetsformerna är bra fast de tycker att det ibland blir 

många diskussioner men utan något konkret resultat.”Jag tycker både och för att, alltså ibland 

det är väldigt mycket diskussioner om hur man gör, men när man jobbar själv så kan man 

skriva vad man själv tycker”. 

 

Figur 7 visar arbetsformer som eleverna föredrar vid huvudräkning 

Andra elever tycker att det är lättare att arbeta individuellt för att det blir svårt att visa hur 

man har tänkt med huvudet. Ibland kan arbetet i grupp ta mycket tid tills man kommer till att 

visa vilken idé och räknesätt som är det enklaste, säkraste och snabbaste. Det blir lättare att 

arbeta själv än att höra och lyssna på de andras räknesätt. Se figur 7 

”Jag tycker bäst om att jobba själv, då kan man tänka på sitt eget sätt utan att andra 

kommer med sina idéer som de vill göra och då kanske det blir lite bråk om vems och 

vilka idéer man ska ta, så det blir lättare att jobba själv så man kan ta sin egen idé”. 

7.2.4 Elevernas upplevelse av att beräkna med hjälp av huvudräkningsmetoder 
En stor del tycker att huvudräknemetoder är väldigt bra att kunna. De berättar att det är 

roligare, snabbare och lättare att beräkna med hjälp av de metoderna. Eleverna tycker att de 
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huvudräkningsmetoderna ger möjlighet till nya tankar, idéer och beräkningssätt. Några tycker 

att det var svårt att förstå alla metoderna för att de var många.”Ja, jag lärde mig en fast det var 

svårt, för när man tittade på tavlan var det jättemånga siffror och jättemånga räknesätt och 

plus och minus, det var inte lätt”. En del tycker att det svåraste är att veta om man har gjort 

uppgiften på fel eller rätt sätt. 

 

Figur 8 visar om eleverna fick nya tankar och idéer vid beräkning med hjälp av huvudräkningsmetoder 

Några elever berättar att det var svårt för att de inte har övat mycket på metoderna utan de har 

övat mycket på uppställningen i stället.  ”Ja, det var lite svårt för att vi inte har jobbat mycket 

med de, vi har jobbat mycket med uppställning”. De berättar också att det är en fördel att lära 

sig metoderna innan de börjar på högstadiet. Andra elever tycker att det var lätt att förstå de 

flesta metoderna utom några som var lite svåra. ”Vissa av dem var lite svårare och vissa 

lättare, jag har några favoriter av dem”. Eleverna berättar att några av metoderna var helt nya 

men att det är en fördel att kunna dem inför framtiden. ”Alltså det är bra och lära sig 

huvudräkning för att det blir lättare när man blir äldre och det är också lite svårt då får man 

träna på dem". Se figur 8 

Sammanfattning 

Majoriteten av eleverna berättar att de föredrar uppställning framför huvudräkning i både 

räknesätten. En del väljer att beräkna med hjälp av båda metoderna, som till exempel vid 

beräkning av subtraktion föredrar de uppställning och i addition huvudräkning. Eleverna som 
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föredrar uppställning framför huvudräkning motiverar detta genom att uppställning är enklare, 

snabbare och att beräkningen blir under kontroll och framför allt när talen är stora. Elever som 

föredrar huvudräkning motiverar detta genom att det är roligare, lättare och enklare att räkna 

med huvudet i stället för att använda uppställning och framför allt när man går från jämna tal. 

En del elever upplevde svårighet och motivering för detta är att de inte har övat mycket med 

huvudräkningsmetoderna utan de har övat med uppställningen i stället. 

Majoriteten av eleverna tycker att det var lätt att förstå de flesta metoderna utom några som 

var lite svåra. Eleverna berättar att några av metoderna var helt nya, fast de ansåg att det var 

bra att kunna dem inför framtiden. En stor del tycker att huvudräknemetoder är väldigt bra att 

kunna för att beräkningen blir roligare, snabbare och lättare. Eleverna tycker att 

huvudräkningsmetoderna erbjuder möjlighet till nya tankar, idéer och framför allt när de fick 

samarbeta i grupp. 
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8Diskussion och slutsatser 
I detta kapitel kommer jag att diskutera hela studiens resultat i relation till tidigare forskning, 

metoddiskussion och sedan kommer jag att ge förslag på vidare forskning och presenterar min 

slutsats. 

I denna studie har eleverna som deltog i undersökningen visat att de har förmåga och 

förutsättningar att ta till sig nya och svåra kunskaper utan något problem. Detta möjliggörs när 

läraren och elever tror på varandras, det vill säga att eleverna lär sig matematik på ett 

meningsfullt sätt. Eleverna har en uppfattning om att allt de lär sig inom matematik kommer 

att bli användbart. I intervjuerna upplevde jag att eleverna hade en god förmåga att utrycka 

sina upplevelser på ett ansvarsfullt och tydligt sätt. 

Jag ville ta reda på om huvudräkningsmetoder kan väcka elevernas intresse för matematik. 

Grevholm (2012) skriver att val, variation i arbetsform och mångfald av beräkningsmetoder 

kan vara en utgångspunkt för att väcka elevernas intresse för matematik som automatiskt leder 

till utvecklingen. Löwing och Kilborn (2003) och Röckstrom (2000) och Mclntosh(2013) 

skriver att huvudräkningsmetoder/tekniker erbjuder de flesta förutsättningarna. 

Under min verksamhetsförlagda utbildning upplevde jag att eleverna tränar för lite 

huvudräkning i klassrummet. De flesta eleverna har bristande kunskaper i huvudräkning för 

att de föredrar uppställning framför andra metoder. Om eleverna tänker använda sig av 

matematiken i vardagssituationer behöver de kunna andra metoder som exempelvis 

huvudräkningsmetoder och överslagberäkning. I den senaste läroplanen för grundskolan(Lgr 

11) i årskurs fyra till sex presenteras huvudräkning som en central del vid taluppfattning och 

användning av tal. Trots detta ser vi att vissa lärare inte ser huvudräkning som en viktig och 

central metod i matematikundervisningen. I Lgr (2011) står det att elever ska lära sig: 

centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid 

överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och 

miniräknare. Metoderna användning i olika situationer.( s. 64) 

Dewey (1997) skriver att pedagogen skall knyta de erfarenheter en elev gör i sin vardag med 

de erfarenheter eleven gör i skolan. På detta sätt fördjupar barnet sin förståelse och förstår 

meningen med undervisningen och skolan. Tidigare forskning anser att 

huvudräkningsmetoder är en typ av vardagsaktiviteter och med hjälp av huvudräkning klarar 

individer sina vardagliga beräkningar i samhället.   
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Det är viktigt att väcka elevernas intresse för olika metoder och att kunna bidra till att 

eleverna får en djupare förståelse för metoder och strategier. Grevholm (2012)skriver att 

elever som behärskar mångfald av beräkningsmetoder får större engagemang och 

meningskapande i matematik. Det är också viktigt att elever får växla mellan individuella och 

kollektiva arbetsformer. ULF. Lundgren, Roger Säljö och Caroline Liberg (2014) beskriver 

att det sociokulturella perspektivet på lärandet huvudsakligen sker genom sociala aktiviteter 

och att språket är grundläggande i läroprocessen. Parallellt är lärande distribuerat, det vill säga 

att eleverna kan utbyta tankar och kunskaper med varandra. Med hjälp av samspel och 

diskussioner utvecklas de elever som befinner sig i den närmaste proximala utvecklingszonen. 

Undervisning bygger på värderingar och idéer, det vill säga vad som är värdefullt och vad 

människor ska kunna. Grevholm (2012) skriver att läraren inte kan basera sin undervisning på 

vissa antaganden och bestämma i förväg vilken metod som är värdefullt att lära ut. Istället 

skall läraren anpassa sin undervisning med hjälp av olika perspektiv på lärandet. Matematik 

kan inte läras ut med hjälp av ett perspektiv/teori som exempelvis att lära elever att bara 

beräkna med uppställning, bara för att läraren tycker att metoden ger positiva resultat.  

Resultatet av analysen från del ett i min studie visar att antal korrekta svar var 93 procent och 

detta pekar på att eleverna är säkra vid beräkning med uppställning. Denna räknemetod som 

är ett kulturarv gav en hög andel korrekta svar och enligt matematik är metoden praktisk och 

effektiv. Löwing och Kilborn (2003) berättar att med denna färdighetsträning utför elever en 

rad operationer utan förståelse. Eleverna kan inte tänka på att lösa uppgiften på ett smart sätt 

som kan vara särskilt gynnsamt för de kommande beräkningarna. Rockeström (2000) anser att 

beräkning med standardalgoritm inte är stimulerande för att den bygger på individuell 

färdighetsträning och eleverna upplever detta som tråkigt och ointressant.  

Tidigare forskning har visat att när beräkningar enbart utförsmed hjälp av uppställning eller 

med hjälp av en enda beräkningsmetod upplever eleverna detta som enformigt och tråkigt 

(Rockeström 2000). Undervisningen ska växla mellan alla de tre teorier som är 

behaviorismen, pragmatism och sociokulturella perspektivet, trots att pragmatism och 

sociokulturell perspektiven i flera sammanhang hamnar nära varandra. När en pedagog 

bestämmer sig för att föredra en beräkningsmetod eller en arbetsform framför de andra kan 

undervisningen bli behavioristisk. Detta leder till att eleverna kan uppleva matematiken som 

ett ointressant ämne. 
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 Av studiens resultat framgår tydligt att eleverna prioriterar standardalgoritm (uppställning) 

framför andra metoder i den första och sista delen av den kvantitativa forskningen. NCM 

(2007) anser att metoden har en direkt väg till svaret. Eleverna föredrar standardalgoritm för 

att det verkar vara lättare, enklare och säkrare trots att de flesta elever upplever metoden som 

ointressant. 

När eleverna fick beräkna uppgift 2a individuellt med hjälp av huvudräkningsmetoder, 

upplevdes vissa svårigheter i början av uppgiften. I den delen som krävde grupparbete fick 

eleverna diskutera och argumentera för sina lösningar med varandra. De började gradvis 

integrera metoderna. Kommunikationen ledde till att de lågpresterade elever fick lära sig av 

de medel- och högpresterade eleverna. Parallellt fick de högpresterade eleverna utbyta tankar 

och idéer med de andra eleverna. De fick också argumenterar för sina lösningar, vilket 

förstärkte elevernas självförtroende och gav motivering till ytterligare prestation.  

Dewey (1997) anser att ur samspel mellan elever och mellan elever och lärare växer 

kunskaper. Lundgren och Säljö och Liberg (2014) utifrån Piaget berättar att människan är en 

tänkande varelse som kan konstruera sin egen kunskap. Kunskaperna är inte något som 

överförs mellan människor utan snarare något som människan utvecklar genom samspel och 

delaktighet i den pedagogiska processen. Intervjuerna gjorde detta tydligt när majoriteten av 

eleverna upplevde att gruppdiskussionen var ett viktigt moment i denna lärandeprocess. 

Eleverna fick en djupare förståelse för metoderna genom att utbyta tankar och idéer med 

varandra i gruppen. Grupparbetet var en avgörande faktor för utvecklingen i detta 

sammanhang, det vill säga att eleverna fick lära sig vilken metod som upplevdes som 

passande, säker och användbar. 

Av den sista delen av studiens kvantitativa del framgår att en del elever ändrade sina 

metodval. Jag tolkar detta som att detta beror på att de metoderna väckte intresse hos de 

eleverna. Alistair Mclntosh (2013) påpekar att huvudräkningsmetoder väcker elevers intresse, 

motivation, kompetens, självförtroende och en positiv attityd för ämnet matematik. Eleverna 

upplevde att huvudräkningsmetoder var användbara och detta är syftet med matematik. 

Deweys teori om pragmatism grundas på att lära genom att göra, ” learing by doing” som kan 

passa syftet med matematik. Madeleine Löwing och Wiggo Kilborn (2003) hävdar att 

huvudräkning inte bara är en teknik som ger smarta svar på vissa beräkningar utan en 

inkörsport till en mer avancerad matematik. Vidare berättar Löwing och Kilborn att 

huvudräkningsaktiviteter erbjuder kreativitet och meningsskapande i matematik. 
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Under intervjuerna berättade en del eleverna att de föredrar uppställning framför 

huvudräkning när talen är stora. De motiverar detta genom att beräkningen blir säkrare och 

enklare, framför allt när talen innehåller flera siffror, det vill säga hundratal och tusental. I den 

tredje delen av den kvantitativa forskningen är talen ännu större än i den första delen. 

Resultatet har visat att eleverna fortfarande prioriterar uppställningen framför 

huvudräkningsmetoder fast inte lika mycket som i den första delen. En del elever (nästan 17 

procent)ändrade sin metodval till huvudräkningsmetoder. Löwing och Kilborn (2003) berättar 

att huvudräkningsmetoder utvecklas bäst i ett socialt sammanhang. Det betyder att den 

kollektiva diskussionen blev en inkörsport till personliga kunskaper. Eleverna lärde sig 

strategierna på ett djupare sätt genom att lyssna på andras tankar och idéer. 

Olga Dysthe (1996) skriver om konstruktivismen utifrån ett lärandeperspektiv och i detta 

sammanhang fick eleverna själva konstruera sina kunskaper och tankegångar utifrån sina egna 

erfarenheter. Vidare berättar Dysthe att ingen kan överföra/ förmedla kunskap till någon 

annan för att den måste byggas upp av eleverna själva. När eleverna tog till sig metoderna 

började den kognitiva konflikten, det vill säga att eleverna tolkade och analyserade 

huvudräkningsmetoderna och jämförde dem med uppställningen. Under den mentala 

processen tolkade eleverna de nya metoderna som nödvändiga och bestämde sig att 

implementera dem. Huvudräkningsmetoder ersatte uppställningen för att eleverna upplevde 

uppställningen som repeterande medan huvudräkningsmetoderna betraktades som 

begynnande, intressanta och nödvändiga. En del elever berättade i intervjuerna att de 

upplevde beräkningen med hjälp av huvudräkningsmetoder som nödvändigt och roligt. 

Det som är mest intressant med del tre är att antal korrekta svar med huvudräkningsmetoder 

motsvarar nästan 81 procent medan uppställningen motsvarar nästan 67,5 procent. De 

resultaten leder till flera funderingar och tankar. Varför fick huvudräkningsmetoder så höga 

procentuella korrekta svar? Varför sjönk antalet korrekta svar i beräkningen med 

uppställning? Var det pågrund av talens storlek?  De flesta eleverna berättade att de upplevde 

uppställningen som en enklare och säkrare beräkningsmetod när talen var stora. Men 

resultaten har visat tvärtom. De har visat att beräkningen med hjälp av huvudräkningsmetoder 

är säkrare när talen är stora.  

Den procentuella förändringen i metodval och den procentuella skillnaden mellan korrekta 

svar i den tredje delen beror på att en del medel- och högpresterade elever tog till sig de nya 

metoderna medan en stor del av lågpresterade elever blev kvar i uppställningen. Medel- och 
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högpresterade elever berättade under intervjuer att de fick lära sig mycket av 

huvudräkningsmetoder. En del elever berättade också under intervjuerna att metoderna är 

roliga och intressanta. Medan de lågpresterade elever upplevde metoderna som svåra. 

Eleverna som valde att ändra beräkningsmetod hade bättre taluppfattningen i jämförelse med 

de som fick behålla uppställningen. Mclntosh (2013) anser att positionssystemets förståelse 

och tabellkunskaper är en viktig grund vid användning av huvudräkningsmetoder.  

Vidare skriver Mclntosh att forskning har visat att vissa elever utför beräkningen med 

uppställningen utan att ha grundläggande kunskaper för hur positionssystemet fungerar. De 

utförde beräkningen utan förståelse och detta ledde till att antalet felaktiga svar i del tre var 

ganska höga i jämförelse med del ett. När talen blev större kom de flesta lågpresterade elever 

med felaktiga svar medan en del av medel- och högpresterade elever först analyserade 

uppgiften. De använde sina tidigare kunskaper och erfarenheter och kopplade ihop dem med 

de nya. Sedan kunde de bestämma vilken metod som passade bäst vid beräkningen av varje 

uppgift. Denna möjlighet har inte en stor del av de lågpresterade eleverna eftersom de har 

fastnat i den tidigare räknemekanismen. Eleverna fick inte utveckla sina tankeformer och 

tekniker pågrund av standardalgoritmen. 

Mclntosh (2013) anser att läraren skall presentera huvudräkningsmetoderna för sina elever 

från lågstadiet. Mclintosh berättar vidare att standardalgoritm bör introduceras senare än vad 

vi traditionellt gjort, det vill säga att tonvikten bör ligga på att lära eleverna att beräkna med 

huvudräkningsmetoder innan standardalgoritm (uppställning) för att det lättare är att förstå 

hur positionssystemet fungerar i beräkningen med huvudräkningstekniker än med 

uppställningen. Det är svårt för eleverna att hantera och förstå hur subtraktionsberäkning 

fungerar med uppställningen i tidigare år.  På detta sätt blir huvudräkningsmetoderna mer 

logiska än uppställningen. Eleverna gör detta tydligt i intervjuerna när de säger att de inte har 

tränat mycket med huvudräkningsmetoder utan i stället fick träna mycket med uppställningen.  

Slutsats 

Lärande i matematik handlar inte bara om att lära eleverna att räkna utan snarare handlar det 

om förståelse, intresse och analys. Det räcker inte med att kunna lägga ihop eller dra ifrån 

som många pedagoger och elever tror. Matematiken handlar om att utveckla från enkla till 

komplexa mentala processer och att koppla mellan tidigare och nya kunskaper. Detta blir 

verklighet genom intresse och engagemang från pedagogen och elevens sida. Undervisningen 

handlar om variation i arbetsformer och metoder. Läraren ska utveckla och granska sina 
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undervisningsformer och metoder. Samtidigt ska läraren utvärdera de formerna och 

metoderna för att kunna anpassa sin undervisning till alla elever.  

8.2 Vidare forskning 
Pedagoger har möjlighet att själva välja ut vilka metoder och arbetsformer anser han/hon är 

bra och effektiva. Det skulle vara intressant och givande att få ta del av omfattande forskning 

om vilka metoder och arbetsformer som skapar motivation hos elever.  
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10Bilagor 
 
 
Hej! 

Jag är en lärarestudent från Örebro universitet och har just påbörjat mitt examensarbete som 
kommer att handla om matematik. Examensarbetet ska genomföras under våren 2015. Som 
underlag för arbetet vill jag intervjua några elever efter att de har arbetat med några 
matematikuppgifter. Jag kommer att spela in ljud vid intervjuer för att efteråt kunna analysera 
elevernas svar på ett vetenskapligt sätt. 

Elevernas deltagande kommer att vara helt frivilligt. Resultatet av intervjuerna och elevers 
svar kommer att behandlas på ett respektfullt och anonymt sätt. Alla deltagarna kommer att 
vara anonyma i uppsatsen.  Jag behöver föräldrarnas godkännande för att barnen ska kunna 
delta i studien. Om ditt barn vill delta så hoppas jag att du godkänner att ditt barn deltar. Ett 
bestämt tidsschema att som jag behöver följa för att hinna göra klart mitt examensarbete till 
sommaren. Jag hoppas därför att du och ditt barn svarar så fort som möjligt. 

Om ni undrar något, kontakta mig på: safa-ghazi@hotmail.com. Eller min handledare 

ann.ohman@oru.se 

 

 

 

               Mitt barn får delta i detta arbete.  

 

               Mitt barn får inte delta i detta arbete.   

 

 

_________________ ____________________ 
Barnets namn Underskrift av målsman 

Med vänliga hälsningar 

SafaGhazi 

 

  

mailto:safa-ghazi@hotmail.com
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10.2 Bilaga 2– Uppgifter 
 
Uppgifter del1: 

a. 428 – 119 =  

b. 248 + 142 = 

c. 667 – 567 = 

d. 328 + 412 = 

Del 2a: 

Additionsexempel:  

- 616 + 597 = 600 + 500 + 10 + 90 + 6 + 7 = 

                    1100 + 100 + 13 = 1213 

- 616 + 597 = (616 – 3) + (597 + 3 ) 

                        613 + 600 = 1213 

- 616 + 597 = 616 + (597 + 3) = 616 + 600 = 1216 – 3 = 1213 

Subtraktionsexempel: 

- 616 – 597 = 3 + 16 = 19 

- 616 – 597 = 6 + 10 + 3 = 19 

- 616 – (597 + 3) = 616 – 600 = 16 + 3 = 19 

- (616 + 3) – (597 + 3) = 619 – 600 = 19 

- 616 – 597 = 616 – 500 – 90 – 7  

                         116 – 90 – 7 

                                26 – 7 = 19 
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Uppgifter del 2a: 

a. 517 – 497 = 

b. 307 + 94 = 

c. 613 – 595 = 

d. 603 + 897 = 

Uppgifter 2 b: 

a. 517 – 497 = 

b. 307 + 94 = 

Uppgifter del 3: 

a. 815 – 775 = 

b. 698 + 302 = 

c. 763 – 697 = 

d.  827 + 753 = 
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10.3 Bilaga 3 - Intervjufrågor 
Intervju frågor: 

1- Vilka räknemetoder/ tekniker fördrar du vid beräkning av addition och subtraktion om 

du ska välja mellan huvudräkning och standardalgoritmen (uppställning)?  

2- Varför tycker du att den räknemetoden passar bra för dina beräkningar? 

3- Beskriv hur du tänker när du beräknar med huvudräkningsmetoder/ tekniker? 

4- Vilka metoder/ tekniker väcker ditt intresse till exempel huvudräkningstekniker eller 

uppställning vid beräkning av addition och subtraktion? 

5- Erbjuder diskussion och samarbete i grupp ny tanker och idéer vid beräkning med 

huvudräknings tekniker? 

6- Vilka arbetssätt fördrar du till exempel individuellt eller grupparbetet vid beräkning 

med huvudräkningstekniker?  

7- Har du lärt dig något nytt efter att ha gjord uppgifterna med hjälp av 

huvudräkningstekniker/metoder?  

8- Finns det något du tycker är svårt med huvudräkningstekniker eller de uppgifter som 

ni just har gjort? 
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10.4 Bilaga 4 – Några citat från intervjuerna 
”jag tycker det var jätte bra, alltså det var jätte lätt och förstå när du berättar” 

”det är bra och ha massa alternativ som man kan använda, till exempel när man ska prov och sånt, det 

inte bara kunna uppställning och kunna lite annat också” 

”jag fördrar uppställning för att det är enklare och räkna ut när man ser talen” 

”jag tycker det var bra att du lärde oss, för att jag inte kunde så mycket, alltså sånt man gjorde med 

huvudräkning, annars jag tyckte det var jätte bra” 

”jag tycker att det är bra att kunna på olika sätt och räkna, så att det inte finns bara ett sätt och räkna på 

hela tiden om man ska annat än uppställning, så vet man andra sätt att göra på” 

”jag lärde mig inte så mycket nytt faktiskt” 

”jag lärde mig jätte mycket, jag viste inte hur man kunde använda de där sätten, och vissa av de hade 

jag inte hört talas om”  

”det är mycket enklare med de, så det bli roligare och snabbt och räkna med de sätten” 

”jag lärde mig lite kanske” 

”jag tycker att de var så mycket till hjälp” 

”det är bra att lära sig de sätten, och jag viste inte att man kunde räkna på vissa de sätten, så det var 

väldigt bra” 

 De flesta eleverna berättar att ” vi kommer att använda de i framtiden” 
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10.5 Bilaga 5 – fel som förekom vid elevers beräkningar 
De flesta felberäkningar förekom vid subtraktionsberäkningar   

   763                             

─ 697 

     76 

 

   815 

─ 775 

     60 

Elever har svårighet med att hålla flera steg i huvudet när de räknar subtraktion.  

517 – 497 = 500 – 400 = 100 

9 – 1 = 8 

7 – 7 = 0 

= 180 

 

613 – 595 = 600 – 500 = 100 

                         10 – 90 = 80 

 3- 5 = 2 

                                      = 182 

Enligt Birgitta Rockström (2000) skriftliga huvudräkning metodbok 
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