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SAMMANFATTNING  

När elever i årskurserna F-3 och 4-6 gör beräkningar i addition och subtraktion, är det 

framförallt två metoder de använder sig av, standardalgoritm, även kallad uppställning, och 

skriftlig huvudräkning. Enligt forskning finns det både för- och nackdelar med båda 

metoderna. I detta arbete kommer lärares tankar och upplevelser av att arbeta med dessa två 

metoder att lyftas och synliggöras genom kvalitativa intervjuer. Syftet med arbetet är dels att 

undersöka för- och nackdelar med de två beräkningsmetoderna men också vilken kunskapssyn 

som ligger till grund för lärarnas lektioner i matematik. Arbetet har också synliggjort hur väl 

förmågorna inom matematik utvecklas av de två olika metoderna. Det resultat som framkom 

visade att lärarna helst arbetar med standardalgoritm och inte låter förmågorna påverka deras 

undervisning i lika stor utsträckning som de 4 F:en. Det visade sig dessutom att den skriftliga 

huvudräkningen i större utsträckning utvecklade de fem matematiska förmågorna. 

Nyckelord: huvudräkning, skriftlig huvudräkning, standardalgoritm, förmågor, kunskapssyn 
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1   INLEDNING 

Mitt intresse för människors val av beräkningsmetod uppstod hos när jag för några år sedan 

spelade Yatzy med familjen, och såg att min pappa räknade på fingrarna. Jag har aldrig 

uppfattat att han skulle ha speciellt svårt för matematik. När jag pratade med honom om detta 

märkte jag att han inte hade någon strategi för att göra beräkningar i huvudet, alltså 

huvudräkning. TIMSS 2015 (Skolverket, 2016), (en undersökning för att mäta elevers 

matematiska kompetens), visar att elevers kunskaper i matematik har förbättrats i både årskurs 

4 och årskurs 8 sedan den tidigare undersökningen TIMSS 2011. Dock visar testet att svenska 

elever fortfarande presterar sämre än både EU- och OECD-genomsnittet. Testet pekar på att 

det framförallt är taluppfattning och aritmetik, svenska elever har problem med. För några år 

sedan visades en dokumentär där användandet av metoden skriftlig huvudräkning inom 

svensk matematikundervisning framhölls som en orsak till de sjunkande resultaten (TV4, 

2014). Skriftlig huvudräkning beskrivs av Rockström (2000), som en metod där du skriver 

ned dina tankar i en vågrät algoritm, och tar hjälp av mellanled för att göra dina uträkningar 

enklare. Efterforskningar av denna metod som eventuell orsak till sjunkande skolresultat 

gjordes, och där dök det upp åsikter om att svensk skola borde återgå till att enbart lära ut 

standardalgoritmer istället. Denna metod beskriver Bentley (2011), som en metod när talen 

ställs upp lodrätt ovanpå varandra och varje talsort räknas rakt ner som ental. I sin bok anser 

Bentley att det finns elever som tror att resultatet av ett tal beror på vilken metod som använts. 

Detta skulle kunna tolkas som att författarna menar att för många beräkningsmetoder 

försvårar räknandet för eleverna. Rockström (2000) ställer sig mer positiv till att eleverna 

stimuleras till en mer flexibel inställning där val av uträkning beror på uppgiftens utseende. 

Det eleverna behöver förhålla sig till i sina beräkningar är de räknelagar som finns. 

I Rockström (2006), finns ett citat från den svenska undervisningsplanen från år 1919. Den 

beskrev synen på huvudräkning och algoritmräkning.  

”Räkning med särskild skriftlig uppställning bör icke införas förrän den är behövlig för 

besparing av tid ... Ett huvudsyfte vid räkneundervisningen bör vara att lärljungarna erhålla 

färdigheter i huvudräkning, som bör komma till användning i så stor utsträckning som 

möjligt. Huvudräkningsövningarna bör avse att inlära lämpliga sätt för uppgifternas övning.” 

(s.54) 

Redan på denna tid fanns det uppfattningar om vikten av god förmåga i att göra 

huvudräkningar. Men det ansågs även finnas behov av att lära sig göra skriftliga beräkningar. 
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I och med den nya läroplanen från år 2011, infördes begreppet förmågor. Meningen med 

dessa förmågor var att de skulle ligga till grund för lärares undervisning i de olika ämnena 

(Lärarförbundet, 2015). Förmågorna utgör läroplanens syftesdel, och inom varje ämne finns 

det specifika förmågor och kunskaper som eleverna ska ges möjlighet att utveckla. För att 

förmågorna ska utvecklas, ska undervisningen utgå från läroplanens kunskapssyn, (ibid). 

Denna kunskapssyn beskrivs som 4 F:en, fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. 

I läroplanens centrala innehåll står det att eleverna ska få arbeta med skriftliga metoder för 

beräkningar. Däremot går det inte att läsa vilka skriftliga metoder de ska få arbeta med. För 

att lärare ska ges mer kännedom om beräkningsmetoder kommer detta arbete att ge en 

tydligare och djupare kunskap kring metoderna skriftlig huvudräkning och 

standardalgoritmer. Forskningen kommer att synliggöra vilka positiva och negativa effekter 

som kan uppstå, av användandet av respektive beräkningsmetod. Arbetet kommer även att 

lyfta lärares tankar kring begreppet förmågor och vilken roll de spelar i deras val av 

undervisning. Möjligheten till att utveckla dessa förmågor med hjälp av standardalgoritm och 

skriftlig huvudräkning i matematikundervisning kommer att undersökas. 
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2   BAKGRUND 

I denna del kommer bakgrunden till arbetet presenteras. Inledningsvis redovisas tidigare 

forskning om det valda ämnet. Efter det kommer att viktiga begrepp att definieras. 

Avslutningsvis kommer en beskrivning av vad som står i styrdokumenten om 

beräkningsmetoder. 

2.1   Tidigare forskning 

2.1.1   Flera beräkningsmetoder 

Det har gjorts en hel del forskning på området huvudräkning och algoritmräkning. Begreppet 

skriftlig huvudräkning är ett svenskt uttryck av Birgitta Rockström, av den anledningen har 

det varit svårt att hitta internationell forskning kring just detta. Viktigt att ha kunskap om, är 

att Rockström inte är någon forskare, utan en lärare. Av den anledningen går det inte att 

jämföra fullt ut det hon säger jämfört med andra forskare. Eftersom skriftlig huvudräkning 

bygger på huvudräkning kommer detta arbete att nämna vad det står skrivet om just 

huvudräkning. I en artikel av Mardjetko och Macpherson (2007), diskuteras elevers förmåga 

att göra beräkningar och taluppfattning förbättras om eleverna ges flera olika 

beräkningsmetoder. 

2.1.2   Behovet av skriftliga beräkningar 

Författarna (ibid) anser att samhället blir allt mer digitaliserad, där behovet av att kunna göra 

skriftliga beräkningar blir allt mindre viktigt. Istället blir det betydelsefulla att kunna avgöra 

ifall t.ex. datorn gjort en korrekt beräkning, det vill säga att klara av att göra 

överslagsräkningar. Rockström (2000) anger just överslagsräkning som en positiv effekt av 

skriftlig huvudräkning. Efter att miniräknaren började användas, har elevers räknande med 

papper och penna minskat, (Löwing & Kilborn, 2003). Nu behöver inte eleverna lägga tid och 

energi på krångliga beräkningar utan tiden kan läggas på annat istället. ”Samtidigt, menar 

många att, huvudräkning och överslagsräkning blivit allt viktigare” (s.11).  

I en rapport, av Chesney (2013), beskrivs fördelarna med att eleverna får utveckla sin 

huvudräkningsförmåga, bl.a. att förståelsen för tal, det vill säga taluppfattning ökar. 
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2.1.3   Förståelse 

När elever ska arbeta med addition och subtraktion, har det visat sig att deras förmåga att 

räkna ut uppgiften, utvecklas genom att eleven har flera olika huvudräkningsstrategier 

(Kartambis, 2007). Det har däremot visat sig att osäkra elever helst använder sig av 

standardberäkningar, det vill säga automatiserade beräkningar när det ska räkna, istället för att 

använda sig av beräkningar de själva skapat. Detta gällde även om de standardberäkningar 

eleven använde, inte var speciellt effektiva. Det har också framkommit att ifall en utveckling 

av elevens taluppfattning och matematiska förmåga ska ske, är det viktigt att undervisningen 

bygger på begreppslig förståelse, mer än automatiserade metoder (Tsao, Yeah-Ling. 2004). 

2.1.4   Kritiken mot algoritmräkning 

Det finns en hel del kritik mot algoritmräkning, bl.a. om hur väl den påverkar elevers 

kompetens i matematik. Löwing (2008) anser att den kritik som finns mot algoritmräkning, 

bygger till största del på den dåliga undervisningen kring dem, än deras själva värde för 

eleverna. Det som nämnts om den bristande undervisning kring algoritmräkning handlar om 

att den ofta lärts ut, utan att eleverna fått tillräcklig förståelse för vad de gör, när de gör 

beräkningar med algoritmer 

2.2   Begreppsramverk 

I denna del kommer viktiga och ofta förekommande begrepp i arbetet att förklaras och 

tydliggöras. 

2.2.1   Räknesätten 

Inom matematiken används fyra olika räknesätt. Addition, subtraktion, multiplikation och 

division (Löwing, 2008). I detta arbete kommer fokus att ligga på räknesätten addition och 

subtraktion, detta eftersom Larsson (2011), anser med sin skrift att addition och subtraktion är 

oskiljaktiga. Hon fortsätter i sin text med att säga att räknesätten ska läras ut tillsammans. 

Enligt Löwing (2008), krävs det att eleven har god taluppfattning för att denne ska ha 

möjlighet att utföra beräkningar, både i huvudet och skriftligt. Författaren fortsätter med att 

fastslå att goda kunskaper i att räkna med både addition och subtraktion är viktigt för en 

välutvecklad taluppfattning. 
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2.2.2   Kunskapssyn 

Det kunskapsuppdrag som skolan ska uppfylla, vilar på en kunskapssyn som nämns i skolans 

styrdokument. Denna kunskapssyn tar upp fyra olika former av kunskap som är: fakta, 

förståelse, färdighet och förtrogenhet (Skolverket, 2014). Med hjälp av dessa fyra delar ska 

undervisningen skapa en helhet för eleverna. Läroplanskommittén, (1994) definierar dessa 

olika begrepp. De grundar sig Blooms taxonomi, som är ett ramverk som lärare kan använda 

sig av för att veta vad eleverna behöver lära sig av undervisningen (Krathwohl, 2002). 

Fakta.  

Faktakunskaper är kunskap om information, regler och konventioner. Det är en kunskapsform som 
innebär att vi vet att något förhåller sig på det ena eller andra sättet. Det är kunskap som kan mätas i 
termer av mer eller mindre, något vi har eller inte har, som vi kommer ihåg eller har glömt bort, 
(Läroplanskommittén, 1994, s.65). 

Förståelse.  

Till skillnad från faktakunskapernas kvantitativa karaktär, karakteriseras förståelsekunskap främst som 
en kvalitativ dimension. Samma fenomen kan förstås på olika sätt. Vi kan inte förstå mer eller mindre, 
däremot kan vi förstå på kvalitativt olika sätt. Kunskapen kan bedömas i termer av mer eller mindre 
kvalificerad förståelse, (ibid, s.65). 

Färdighet. 

När kunskap är en färdighet vet vi hur något skall göras och kan utföras. Medan förståelse är en 
teoretisk kunskapsform är färdighet en praktisk. En färdighet är ett mönster av motoriskt beteende 
utfört genom medveten ansträngning mot ett mål, som är väl känt av utföraren, även om det inte går att 
uttrycka i ord, (ibid, s.66). 

Förtrogenhet.  

Förtrogenhetskunskap är ofta förenad med sinnliga upplevelser. Vi ser, luktar, känner och vet, när något 
är på gång eller något skall avbrytas eller påbörjas. Förtrogenhetskunskapen kommer till uttryck i t.ex. 
bedömningar. Genom att delta i praktiska verksamheter lär vi oss reglerna i dessa verksamheter. 
Förtrogenhetskunskap innebär att man kan tillämpa dessa regler (för t.ex. Hur begrepp kan användas) 
på olika sätt beroende på det unika i situationen. Genom erfarenhet av många unika situationer lär vi 
oss att se likheter i olikheterna, liksom att vara uppmärksamma på olikheter. Med utgångspunkt från en 
repertoar av exempel, kan vi använda tidigare erfarenheter i nya situationer, (ibid, s.66-67). 

2.2.3   De fem matematiska förmågorna 

I och med den nya läroplanen började begreppet förmågor att användas, och fick en plats i 

läroplanens syftesdel (Skolverket, 2011). Det har skrivits en hel del om de matematiska 

förmågorna, i detta arbete kommer de att beskrivas efter den definition som läroplanen ger 

(Skolverket, 2011). Problemlösningsförmåga beskrivs på följande sätt, ”formulera och lösa 

problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder” (ibid, s.56). Att 

eleverna har begreppsförmåga betyder att de kan, ”använda och analysera matematiska 

begrepp och samband mellan begrepp” (ibid, s.56). När eleven har metodförmåga, kan den, 
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”välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa 

rutinuppgifter” (ibid, s.56). Med resonemangsförmåga menar läroplanen att eleven kan, ”föra 

och följa resonemang” (ibid, s.56). För att en elev ska ha kommunikationsförmåga, ska den 

kunna, ”använda matematiska uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra 

för frågeställningar, beräkningar och slutsatser” (ibid, s.56). (Svanelid, 2011) skriver ”om 

lärare i alla ämnen fokuserar på dessa big 5 kommer elever lättare att nå målen”. Det han 

menar med big 5, är de fem vanligast förekommande förmågorna i läroplanen. Det finns alltså 

argument för ett ökat fokus på förmågorna i undervisningen. 

Här nedan följer Palm, Bergqvist, Eriksson, Hellström & Häggström, (2004) definition av 

förmågorna som kommer att vara till hjälp när forskningsfråga 1 och 2 ska analyseras: 

1. Problemlösning: ” För att ”problemlösning” ska vara en skapande aktivitet som kräver mer 

än endast en användning av utantill inlärda regler behöver dock ett ”problem” kunna betyda 

en uppgift till vilken problemlösaren inte har en färdig lösningsmetod tillgänglig” (ibid, s.4). 

2. Begreppsförmåga: ” Ett mål bör därför vara att eleverna uppnår en begreppskompetens som 

vi här definierar som att eleverna har förtrogenhet med innebörden av relevanta begrepps 

definitioner” (ibid, s.4). 

3. Algortimkompetens: ” Att uppnå en algortimkompetens innebär att vissa algebraiska 

färdigheter, ekvationslösningsmetoder och tillvägagångssätt vid lösning av andra kända 

uppgiftstyper behärskas. Det innebär också att relevanta hjälpmedel som till exempel 

miniräknare behärskas” (ibid, s.4). 

4. Modelleringskompetens: ” Det innebär att de utifrån en utom-matematisk situation kan 

skapa en matematisk modell som beskriver denna situation, inom-matematiskt arbeta med den 

matematiska modellen och också utvärdera modellen och de resultat den ger i förhållande till 

den verkliga situationen. Kompetensen ska kunna användas i utom-matematiska situationer 

där användningen av modelleringskompetensen är av rutinmässig karaktär och där den inte är 

det” (ibid, s.6). 

5. Resonemangsförmåga: ”har förmåga att kritiskt granska och bedöma det eleven ser, hör och 

läser för att kunna diskutera och ta ställning i olika livsfrågor och värderingsfrågor” (ibid, 

s.7). 

6. Kommunikationsförmåga: ”utbildningen ska leda till förmåga att kommunicera med 

matematikens språk och symboler” (ibid, s.7). 
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2.2.4   Algoritm 

En kort och enkel förklaring av begreppet algoritm beskrivs av (Löwing, 2008). ”Ett 

handlingsmönster (metod) som alltid leder till en lösning genom stegvis användning av en på 

förhand bestämd rutin”, (ibid, s.103). För att göra det hela ännu enklare kring vad en algoritm 

är, går det att läsa följande citat i Bentley (2011): ”samtliga metoder som är skriftliga är 

algoritmer” (s.125). När en uppgift ska lösas och beräkningsmetoden skrivs ner, är det en 

algoritm.  

2.2.5   Standardalgoritm 

Det finns flera olika sorter av algoritmer. En av de som förekommer i svenska skola är 

standardalgoritm, även kallad uppställning, (Löwing, 2008). I detta arbete kommer denna 

beräkningsmetod att gå under just namnet standardalgoritm som beskrivs som en metod där 

ställs upp lodrätt ovanpå varandra och varje talsort räknas rakt ner som ental (Bentley, 2011). 

Hedren (1999) väljer att gå så långt att kalla den för en kulturskatt, detta eftersom den funnits 

med länge historiskt sett. På följande sätt görs beräkningar med standardalgoritm i addition 

och subtraktion. 

  1 1 

  256 

+175 

  431 

Denna typ av additionsalgoritm är den vanligaste i Sverige. För att utföra denna beräkning 

börjar man från höger och räkna 5+6 som huvudräkning. Svaret blir 11, vilket delas upp i två 

delar. 1 ental som skrivs rakt under i samma kolumn, det blir även 1 tiotal som skrivs ovan 

kolumnen med tiotal. Sedan går man vidare och räknar tiotalen, vilket blir 1+5+7. Svaret blir 

13 tiotal, vilket delas upp i 3 tiotal och 1 hundratal. 3 tiotal skrivs rakt ned, medan 1 hundratal 

skrivs som minnessiffra ovanför hundratalen. Du avslutar med att beräkna kolumnen med 

hundratal som du gjort med de andra kolumnerna (Löwing, 2008) 

Inom subtraktion är den vanligaste metoden lånemetoden, och den ser ut som följer.  

 10 10 

 324 

-147 

 177 
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Eftersom att 4-7 får ett negativt resultat lånas ett tiotal från 2, vilket resulterat i 10 ental. Hur 

detta bokförs kan se olika ut men en vanlig metod är att placera tian ovanför entalskolumen. I 

entalskolumen finns nu 10+4-7=7. I tiotalskolumnen har man nu strukit över 2 eftersom ett 

lån skedde där innan. Kvar är 1-4 vilket också ger ett negativt resultat. Därför lånas ett 1 

hundratal från 3an och växlar det till 10 tiotal resulterar i 11-4=7. I hundraspalten betyder den 

överstrukna 3an en 2a, vilket ger 2-1=1 (Löwing, 2008). 

2.2.6   Huvudräkning 

Ett viktigt begrepp i detta arbete, är huvudräkning. Norén (1990) definierar det som: 

”Huvudräkning är att logiskt tillämpa de räknelagar, tabellkunskaper, strategier och 

erfarenheter man har för att lösa ett matematiskt problem utan annat hjälpmedel än den hjärna 

man begåvats med. Man ska också komma fram till ett acceptabelt resultat på kort tid” (s.33). 

Det som skiljer huvudräkning från algoritmräkning är när en beräkning sker med hjälp av 

algoritm, används alltid samma metod och den utförs alltid på samma sätt. Däremot när en 

beräkning sker med huvudräkning, undersöker huvudräknaren uppgiften, och väljer sen den 

metod som gör det enklast att lösa uppgiften, (Löwing & Kilborn, 2003). Oavsett om 

beräkningarna görs med hjälp av papper och penna, eller om den görs helt i huvudet, så 

innefattar all beräkning huvudräkning (Löwing, 2008). 

2.2.7   Skriftlig huvudräkning 

När betydelsen av begreppet huvudräkning är klargjort, är det möjligt att beskriva skriftlig 

huvudräkning. Skriftlig huvudräkning är en metod där dina tankar skrivs ned i en vågrät 

algoritm. Du tar hjälp av mellanled för att göra uträkningarna enklare. Följande metoder inom 

subtraktion och addition för skriftlig huvudräkning presenteras av Rockström (2000). I texten 

som följer visas exempel på hur beräkningar med skriftlig huvudräkning görs i addition och 

subtraktion. 

Inom addition är grundprincipen att räkna varje talsort för sig: 

”67 + 38 = 90 + 15 = 105” (ibid, s.22) 

Här börjar du alltid med den största talsorten, tiotalen, för att sedan gå vidare till entalen. En 

annan metod som är vanligt förekommande kan kallas för att jämna ut och ser ut som följer: 

”29 + 43 = 30 + 42= 72” (ibid, s.11) 
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29 ligger nära 30 och därför kan ett ental flyttas över från 43 till 29. Uträkningen skrivs ut 

med hjälp av mellanled som förenklar uträkningen 

Även inom subtraktion finns det flera sätt att göra sina beräkningar. Precis som i addition kan 

man räkna varje talsort för sig. 

”87 – 32 = 50 +5 = 55” (ibid, s.26) 

En metod kallas för utfyllnad vilket betyder att man förstorar talen lika mycket för att de ska 

vara enklare att beräkna. 

”93-48= 95-50=45” (ibid, s.27) 

Tanken med skriftlig huvudräkning är att metoden ska utgå ifrån elevers tankegångar (Nygren 

& Persson, 2006). Med det menas att eleven skriver ned sin huvudräkning/tankegång på 

papper och gör en algoritm. 

Exemplen ovan var hämtat från Rockström (2008). Det är viktigt att tillägga att det inte enbart 

finns en metod för de olika räknesätten när skriftlig huvudräkning används. ”Det visade sig att 

när eleverna nu slapp den bundenhet till algoritmernas regler som de tidigare haft, så öppnade 

sig nya världar. Räkningen blev intressant och spännande och full av upptäckter och 

möjligheter” (Rockström, 2000, s.8). Författaren fortsätter med orden att låta tankarna vandra 

fritt. Vilken strategi du använder för din uträkning spelar ingen roll så länge du håller dig 

inom räknelagarnas gränser. 
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3   SYFTE OCH FORSKNINGSFRÅGOR 

Syftet med detta arbete är att fördjupa kunskapen om lärares erfarenheter och uppfattningar av 

undervisning om standardalgoritm och skriftlig huvudräkning, och vilken kunskapssyn som 

används av lärare i arbete med de två beräkningsmetoderna. 

- Vilka för- och nackdelar upplever lärare att det finns med standardalgoritm och 

skriftlig huvudräkning? 

- Vilken kunskapssyn har lärare när det gäller arbete med räkneuppgifter? 

- Vilka av de matematiska förmågorna anser lärare utvecklas genom att göra beräkning 

med hjälp av standardalgoritm och skriftlig huvudräkning? 
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4   METOD 

Här nedan presenteras och motiveras val av metod för detta arbete. Dessutom kommer den 

analysmetod och det analysverktyg som använts att presenteras. 

4.1   Val av metod 

När data ska hämtas in för undersökning finns det två olika metoder som framförallt brukar 

nämnas, kvalitativ och kvantitativ metod. Den kvalitativa forskningens syfte bygger på att 

hitta vissa kvaliteter och egenskaper hos det man forskar om. Vid kvantitativ forskning har 

forskaren tagit in en stor mängd data för analys (Rienecker & Stray Jörgensen, 2014). Kvale 

och Brinkmann (2009), anser att syftet med en kvalitativ forskningsintervju ”är att förstå 

ämnen från den levda vardagsvärlden ur den intervjuades eget perspektiv” (s.39). Med detta 

arbete ska lärares tankar och upplevelser av att arbeta med skriftlig huvudräkning och 

standardalgoritm lyftas och synliggöras. Av den anledningen kommer kvalitativa intervjuer att 

användas för datainsamling, detta eftersom det är mellanstadielärares upplevelser av 

standardalgoritm och skriftlig huvudräkning som ska undersökas. Även Trost (2005) anser att 

kvalitativa intervjuer är den bästa metoden när den intervjuades åsikter och erfarenheter ska 

föras fram. Just åsikter och erfarenheter är det som ska samlas in för att kunna ge svar på 

forskningsfrågorna och slutligen arbetets syfte. För att den data som framkommer under 

intervjuerna ska vara möjligt att använda i arbetet, kommer varje intervju att transkriberas. 

Detta eftersom att transkribering ger möjlighet till att analysera alla resultat, samtidigt som en 

överblick över vad som sagt under intervjuerna ges (Kvale & Brinkman, 2009). I denna 

undersökning har 8 lärare som undervisar i årskurserna 4-6 deltagit. Alla lärare hade 

ämnesbehörighet i matematik och de kommer från två olika kommuner i norra Sverige. 

Det har länge funnits en attityd om ett ”rätt sätt” att lära ut kunskap. Det har ansetts, och 

kanske även anses att lärare behöver ta del av forskning som rör områden om vilken metod 

som lär eleverna så mycket som möjligt på kortast möjliga tid (Längsjö, 1996). Författaren 

menar också i sin text att det länge ansetts att lärarerfarenhet inte ses som forskning och 

därför är mindre värd, denna kunskap som lärare har nämns därför som tyst kunskap. Enligt 

Schön (1983), kan denna tysta kunskap synliggöras med hjälp av reflektion. Schön fortsätter 

med att reflektion kräver att ens antaganden testas med andra, vilket sker vid dialog med 

andra. Genom denna reflektion har lärare möjlighet att själva se sådant de kanske har missat. 

Med dessa tankar från Schön, ska lärarna ges möjlighet att få reflektera kring sina erfarenheter 
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av att arbeta med standardalgoritm och skriftlig huvudräkning genom kvalitativa intervjuer. I 

detta arbete kommer verksamma matematiklärares tysta kunskaper att lyftas. 

4.2   Semistrukturerad intervju 

När en kvalitativ undersökning ska göras, finns det flera typer av intervjuer. Tre av dem 

nämns av Bryman och Bell (2005): strukturerade, ostrukturerade och semistrukturerade. 

De vanligast förekommande intervjuerna vid en kvalitativ forskning, är ostrukturerade och 

semistrukturerade intervjuer. I den ostrukturerade intervjun finns det en stor flexibilitet i 

själva intervjuandet, och respondenten ges en stor frihet att prata. Det finns inga direkta 

förbestämda frågor till intervjun, utan det hela kan mer likna ett samtal mellan två personer. 

Den metod som kommer att användas i detta arbete är semistrukturerade intervjuer. Till 

skillnad från de ostrukturerade finns det förbestämda frågor som ska beröra ämnet (Bryman & 

Bel, 2005). Vid denna intervjuform finns även möjlighet för följdfrågor till det som 

respondenten säger. 

Vid kvalitativa intervjuer kan intervjuaren använda sig av två olika intervjumetoder. Den ena 

är att börja med att förklara syftet för respondenten och ställa direkta frågor till personen. Den 

andra metoden kallas för trattmetoden och går ut på att intervjuare kringgår ämnet och inleder 

intervjun med indirekta frågor och avslöja syftet först på slutet (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Intervjuerna i detta arbete utformades efter trattmetoden. Detta för att minimera risken att 

respondenternas svar, påverkas av det egentliga syftet med undersökningen. 

Anledningen till det val av intervjuform som gjordes, var eftersom djupdyk i lärares 

upplevelser från skolvärlden skulle göras. Inför intervjuerna hade tre stycken huvudområden 

förberetts som samtalen skulle kretsa kring. Det var allmänt om matematikundervisning, för- 

och nackdelar med de båda räknemetoderna och slutligen att samtala om lärarnas 

kunskapssyn och förmågor. Inför intervjuerna hade ett antal frågor och följdfrågor förberetts 

som skulle kunna användas till intervjuerna. Dessa frågor finns i en intervjuguide (bilaga 2). 

Anledningen till att frågor och eventuella följdfrågor hade förberetts i förväg, var för att inte 

samtalet skulle riskera att bli styrd av mina egna åsikter och tankar. 

4.3   Genomförande 

Förberedelser för intervjuerna skedde genom studerande av andras arbeten och tidigare 

forskning om samma område. Detta gjordes för att det skulle vara enklare att ställa följdfrågor 
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till respondenterna. Kvale och Brinkman (2009) säger att det är viktigt med kunskap om 

området för att kunna ställa följdfrågor. ”Intervjuarens kunskap i det ämne eller tema som 

intervjun handlar om är en nödvändig förutsättning för ett meningsfullt samtal där de rätta 

frågorna ställs och de adekvata replikerna ges” (Svensson & Starrin, 1996, s.188). Innan 

intervjuerna skulle äga rum, kontaktades den lärare som skulle delta i intervjun och fick 

frågan ifall de var möjligt att delta på en matematiklektion innan intervjun som hölls av 

läraren. På de skolor där det inte var möjligt att delta på lektionerna såg jag till att jag och 

läraren fick tid innan intervjun att bekanta oss. Detta eftersom Kvale och Brinkman (2009) 

säger att kunskap kan skaffas på fler sätt än genom litteratur och teori. På detta sätt kunde jag 

inför intervjun skapa en relation med läraren. När det var dags för intervju, tog jag och läraren 

plats i ett enskilt rum där vi kunde samtala ostört utan yttre påverkan. Intervjun spelades in 

med hjälp av ett inspelningsprogram. För att minska risken för missförstånd kring vad som 

menas med standardalgortim och skriftlig huvudräkning, skrevs en beskrivning av de både 

begreppen och togs med till intervjuerna, (bilaga 3). För att göra det enklare för 

respondenterna att tala om de matematiska förmågorna, hade den beskrivning som läroplanen 

ger av dem, skrivits ner och tagits med, (bilaga 4). Inför intervjuerna hade en tid som samtalen 

fick pågå bestämts, tiden var satt till kring 60 minuter. Detta för att ingen av lärarna skulle få 

mer eller mindre tid än någon annan, och på så sätt kunna påverka arbetet mer än någon av de 

andra lärarna. 

För att skriva ut intervjuerna användes transkribering av samtalen som metod. Intervjuerna 

transkriberades ordagrant med vissa undantag. Ljud som hostningar och tvekningar som t.ex. 

”eeh”, ”öhh” togs inte heller med av tidsmässiga skäl. Transkribering av intervjuerna skrevs 

om från talspråk till skriftspråk. De citat som förekommer i rapporten har skrivits om på ett 

sådant sätt att det ska bli lättare att läsa dem. I intervjun med Lena, frågade jag ifall de 

matematiska förmågorna påverkade dennes lektioner. Den färdiga transkriberingen blev på 

följande sätt: 

”ja asså, nja inte som mål, det skulle väl vara fint och säga att jag, haha haft det som mål, 

finns som, men, näe, vet inte varför jag inte, jag är en dålig människa, haha. Jag vet inte, vet 

inte, utifrån läroplanen, ska ju va med, i den bästa av världar, i nya läroplanen, ja den har ju 

fått som större betydelse där” 

När uttalandet skrevs om för att kunna användas i arbetet blev det som följer: 
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”Jag borde ha förmågorna som mål för min lektion, men det har jag inte. Lägger inte upp 

undervisningen efter den. I den bästa av världar skulle de finnas med. Efter nya läroplanen 

har den fått större betydelse”. 

 

4.4   Urval 

Arbetet avgränsades till att enbart omfatta lärare i årskurserna 4-6. Detta eftersom det finns 

forskning som talar för att standardalgoritm bör införas i senare skolår (McIntosh, 2004). 

Hade intervjuer skett med lärare i årskurserna F-3 finns det uppenbara risker att dessa lärare 

inte arbetat med just standardalgoritm. För att urvalet av respondenter skulle ske spontant, 

skickads förfrågningar ut till olika skolor i två kommuner. Ifall lärarna kunde tänka sig ställa 

upp bad jag dem att meddela hur länge de varit verksamma som matematiklärare. Detta för att 

  en risk att svaren kunde se olika, beroende på hur länge respondenterna arbetat. 

Tabell 1: Lista över respondenter som deltog i undersökningen, sorterade efter antalet verksamma år 

Respondent Antal yrkesår 

Anna 44 

Bengt 37 

Emma 30 

Jonna 23 

Lena 20 

Per 19 

Sanna 16 

Åsa 11 

 

4.5   Forskningsetiska principer: 

Till intervjuerna följdes de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet 2002). Varje 

intervju började med att läraren informerades efter de riktlinjer som finns i 

informationskravet. Där står det att forskaren ska informera uppgiftslämnaren om deras 

uppgift och vad deras deltagande i undersökningen kommer innebära. Jag berättade lite kort 

om studien och i stora drag hur det skulle genomföras. Anledningen till att respondenterna 

informerades om deras deltagande, var för att de skulle kunna avbryta sin medverkan om det 

kände att de behövde det. Respondenterna informerades även enligt samtyckeskravet, som 



15 
 

innebär att forskaren inför intervjuerna ska hämta in samtycke från samtliga uppgiftslämnare. 

Forskning har påverkats av denna princip eftersom data som insamlades kom från lärarnas 

egna erfarenheter, därav att det var viktigt med deras fulla samtycke genom hela intervjun. 

Enligt konfidentialitetskravet ska uppgifter om deltagarna i studien förvaras på ett sätt så att 

ingen obehörig person kan ta del av dem. Med det menas att de personer som ställt upp i 

arbetet kommer att vara anonyma. Den sista principen är nyttjandekravet, som innebär att de 

material som samlas in under intervjuerna inte kommer att användas till annat än just detta 

arbete. 

4.6   Analysmetod 

I denna del av arbetet visas den metod som användes för att analysera all data som uppkom 

vid intervjuerna av de lärare som deltagit i undersökningen. 

I analysen av intervjuerna låg fokus på att göra en tolkning av det som sagts av de lärare som 

deltog i intervjuerna. När fokus på själva tolkningen ligger till grund för en analys, används 

kodning och kategorisering, oftast gemensamt båda två. I denna rapport har både 

kategorisering och kodning använts i analysen. ”Kategorisering är en mer systematisk 

begreppsbildning kring ett uttalande som skapar förutsättningar för kvantifiering”, (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s.217). Dessa kategorier kan vara skapade på förhand men också växa fram 

under själva analysen. ”Kodning innebär att man knyter ett eller flera nyckelord till ett 

textsegment för att underlätta senare identifiering av ett uttalande”, (ibid, s.217). 

Inför intervjuerna, skapades en tabell med fem kategorier, där uttalanden rörande de olika 

forskningsfrågorna kunde placeras. För att veta ifall ett uttalande passade in under någon av 

kategorierna, definierades vad varje kategori innebar för att enklare kunna koppla 

respondenternas uttalande till de olika kategorierna. 
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Tabell 2: Definition av de kategorier där respondenternas uttalanden kategoriserades 

Kategori Uttalande 
Allmänt om matematik Berättar informanten vad som påverkar elevers lärande i 

matematik eller inställning till ämnet? 
Allmänt om matematik 

 
Fördelar med skriftlig huvudräkning och 
standardalgortim. 

 
Berättar informanten något om standardalgoritmens och 
den skriftliga huvudräkningens positiva effekter för elevers 
lärande och inställning till matematik? 

 
Nackdelar med skriftlig huvudräkning och 
standardalgortim. 

 
Berättar informanten något om standardalgoritmens och 
den skriftliga huvudräkningens negativa effekter för elevers 
lärande och inställning till matematik? 

 
De matematiska förmågorna. 

 
Berättar informanten något om de matematiska 
förmågornas påverkan av lektionsupplägget i matematik? 

 
4 F:en. 

 
Berättar informanten något om läroplanens kunskapssyn, de 
4 F:en? 

 

Kunde uttalandet av informantens svara ja på någon av frågorna i tabell 3, klipptes det 

uttalandet ut ur transkriberingen och lades under någon av de fem kategorierna. Noggranna 

efterforskningar om området hade inför intervjuerna genomförts, på detta sätt blev det enklare 

att göra filtrering av det icke relevanta för forskningen. Anledningen till att uttalanden som 

berör elevers inställning till matematiken, tagits med i undersökningen, är eftersom att Adler 

(2001), anser att ens negativa tankar kring matematik påverkar mycket. Exempel på detta kan 

vara ifall eleven anser sig inte kunna eller klara av något inom matematiken, kan följden bli 

att denne känner sig otillräcklig.  

När denna del var avklarad lästes analysen igenom flera gånger för att jag skulle bli väl 

förtrogen med texten. När det var genomfört, skapades en tabell bestående av sju olika 

kategorier där analysen kunde struktureras ytterligare. Med en noggrannare kategorisering 

blev det enklare att kunna skriva ett tydligt och korrekt resultat. I denna tabell skrevs alla 

uttalanden som respondenterna gjort och lade in dem under rätt kategori. Här följer ett 

exempel på hur tabellen fylldes i. 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

Tabell 3: Exempel på uttalanden gjorda av respondenterna 

Kategori Uttalande av respondent 
Allmänt om 
matematikundervisningen 
 

Ex. ” Jätteviktigt att huvudräkningen är automatiserad för att eleverna inte 
ska behöva lägga ner alla energi på beräkningarna”, (Sanna) 

Positivt med 
standardalgoritm 
 

Ex. ”Ett mekaniskt sätt att snabbt och enkelt få fram ett riktigt svar”, (Emma) 

Negativt med 
standardalgoritm 
 

Ex. ”Kan bli långtråkigt och ostimulerande”, (Anna) 

Positivt med skriftlig 
huvudräkning 
 

Ex. ”För att utveckla överslagsräkning är metoden bäst, och man har stor 
användning av överslagsräkning i vardagen”, (Jonna) 

Negativt med skriftlig 
huvudräkning 
 

Ex. ”Eleverna tappar bort sig i mellanleden när talen blir för stora”, (Per) 

De matematiska förmågorna Ex. ”Jag borde ha förmågorna som mål för min lektion, men det har jag inte. 
Lägger inte upp undervisningen efter den. I den bästa av världar skulle de 
finnas med. Efter nya läroplanen har den fått större betydelse”, (Lena) 

 
De 4 F:en 

 
”Viktigt att eleverna får flera olika metoder som de lär sig använda i olika 
sammanhang. Framförallt är det viktigt att de får förståelse för vad de gör”, 
(Åsa) 

 

Genom att läsa igenom tabellen när den var ifylld med respondenternas uttalande, kunde en 

avkodning ske där de vanligaste nyckelorden plockades ut. 

När analysmetoden var genomförd, tog jag hjälp av läroplanens kunskapssyn de 4 F:en 

(Skolverket, 2014) för att kunna analysera den data som berörde just de 4 F:en. För att 

analysera den data som berörde förmågorna, användes Palm, m.fl. (2004) definition av de 

matematiska förmågorna som analysverktyg. 
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5 RESULTAT  

I följande del av arbetet, kommer de resultat som framkom av intervjuerna att presenteras. 

Resultatet kommer att svara på arbetets tre forskningsfrågor, som i sin tur är kopplat till 

arbetets syfte, att fördjupa kunskapen om lärares erfarenheter och uppfattningar av 

undervisning av standardalgoritm och skriftlig huvudräkning, och vilken kunskapssyn som 

används av lärare i arbetet med de två beräkningsmetoderna. Resultatdelen är uppbyggd kring 

forskningsfrågorna, men för att göra det tydligare har även underrubriker lagts in. Med hjälp 

av arbetets analysmetod och analysverktyg har denna resultatdel skapats. 

5.1   För- och nackdelar  

Här redovisas vilka för- och nackdelar lärare upplever i arbetet med de två 

beräkningsmetoderna. Till denna fråga har analysmetoden används för att kunna tolka vilken 

data som varit relevant och gett svar på just det som efterfrågats. Tabell 3 har fungerat som 

hjälp för att kunna plocka ut relevanta uttalanden från intervjuerna. Med den kodning som 

använts, har underkategorier skapats med de vanligast förekommande begreppen. 

5.1.1   Fördelar med standardalgoritm 

Enkelhet 

Det respondenterna oftast tog upp som en positiv egenskap hos standardalgoritmen, var 

enkelheten i metoden. När eleverna väl lärt sig denna metod, går den att använda på alla tal, 

oavsett storlek och utseende. En tydlig fördel alla respondenter kunde skriva under var, för 

elever med svårigheter inom matematik, var standardalgoritm att föredra då enkelheten i att 

bara behöva lära sig en metod för varje räknesätt var till stor hjälp för dessa elever. Det fanns 

även tydliga likheter mellan räknesätten addition och subtraktion när eleverna använde sig av 

denna metod, vilket gjorde det ännu enklare för eleverna att använda den. Bengt nämnde: 

”För elever med svårigheter i matematik, kan standardalgoritm vara att föredra då eleverna 

bara behöver nöta in en metod att räkna på”  

Det nämndes också att när de väl lärt sig hur den ser ut och fungerar i addition är det inga 

större förändringar som sker när de ska lära sig att använda den i subtraktion. Om detta tillade 

Per: ”Strukturen är enkel. Även de svaga eleverna kan klara av att räkna ut gigantiska tal de 

aldrig trodde de skulle klara vilket stärker deras självkänsla”. 
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Metoden sågs även som effektiv när det gällde att få fram ett riktigt resultat. När eleverna väl 

automatiserat metoden, kan de på ett snabbt och enkelt få fram ett resultat, oavsett hur stora 

talen är. 

Behovet av förkunskaper 

Flera av de lärare i undersökningen, framhöll behovet av färre förkunskaper som en positiv 

egenskap hos standardalgoritmen. Detta ansågs vara till en stor fördel för de elever som har 

svårigheter med matematik, då de enbart behöver lära sig vilka reglerna är för att göra 

beräkningar med en standardalgoritm. Bengt kommenterade just detta med: ”Eleven behöver 

mindre förkunskaper för att kunna arbeta med standardalgoritm än med skriftlig 

huvudräkning”. 

Även fast de flesta av lärarna som deltog i undersökningen framhöll att eleverna behövde 

mindre förkunskaper när de arbetade med standardalgoritm än skriftlig huvudräkning, fanns 

det flera lärare som tillade att det är viktigt att eleverna har förförståelse för att de ska förstå 

vad de gör när de arbetar med just standardalgoritm. Annars finns risken att det enbart blev ett 

flyttande av siffror utan egentlig förståelse för vad man gjorde. 

Elevernas kunskaper om positionssystemet nämndes av flera lärare. De elever med 

svårigheter med just positionssystemet, kan klara av att göra beräkningar med hjälp av en 

standardalgoritm. Detta var något som bl.a. Lena höll med om: ”de som har svårigheter med 

positionssystemet har lättare för standardalgoritm eftersom det är tydligt vart siffrorna ska 

stå”. 

Minne 

Mindre påfrestande för elevernas minne var en ofta förekommande egenskap som uppkom 

under intervjuerna. Enkelheten i att arbeta med standardalgoritm gjorde att påfrestningen för 

elevernas minne blev mindre. Två av lärarna berättade att de fått uppfattningen om att 

eleverna fått svårare att minnas saker rent allmänt. Det ansåg att det är mer saker som kretsar 

kring eleverna nu för tiden vilket gör att de får svårare att minnas. Många av eleverna spelar 

t.ex. spel på sina mobiler, och där kan de bara slå av spelet och släppa det helt, för att sedan 

slå igång det och fortsätta där de var, utan att de behöver minnas något. På det sättet fungerar 

inte matematiken där du måste försöka komma ihåg vad som gjorde på den tidigare lektionen. 

För elever med minnessvårigheter, t.ex. ett försämrat arbetsminne, är standardalgoritm att 

föredra då de inte behöver hålla så mycket i huvudet utan det lilla som behövs minnas, skrivs 



20 
 

enkelt ner i beräkningen. Emma uttryckte sig på följande sätt kring minnet: ”Uppställning 

kräver mindre av huvudet, de svaga får tydlighet och mönster att arbeta efter, vart siffrorna 

ska stå”. 

5.1.2   Nackdelar med standardalgoritm 

Tråkig och mekanisk 

Eftersom eleverna enbart behövde automatisera metoden för att kunna använda den i alla 

räknesätten, därav enkelheten, så kunde den upplevas som tråkig. Flera av lärarna nämnde just 

“tråkigt” som en av riskerna när man arbetar med automatiserade metoder. De menade att när 

eleverna arbetar med standardalgoritm bara behövde stoppa in siffrorna på förutbestämda 

platser vilket kunde upplevas ostimulerande. Som det nämndes under ”behov av 

förkunskaper”, så är risken när eleverna jobbar med en mekanisk metod, att de inte reflekterar 

över vad de gör. Elever gör som läraren lärt dem och ser inte ifall det blir fel. Det vet inte 

heller alltid varför de gör som de gör. 

Även om standardalgoritm ofta upplevdes av lärarna som enklare än skriftlig huvudräkning, 

kunde den uppfattas som krånglig. Denna upplevelse beskrev Bengt: ”det finns elever som 

har svårt för att lära sig uppställning, trots att den ska vara så enkel. Man slänger inte bara 

fram en metod så sitter den hos alla elever. Elever kan ha jobbat hela mellanstadiet med 

standardalgoritm och fortfarande inte förstått hur de ska göra”, 

Utveckling av kompetens 

Sju av åtta lärare ansåg att det fanns risk att utvecklingen av elevernas matematiska 

kompetens hämmades av standardalgoritm. Denna åsikt grundar sig framförallt i att metoden 

lärs ut mekaniskt för att den ska automatiseras. Som det nämndes tidigare i texten, finns 

risken med mekaniska metoder att eleverna använder sig av dem utan att ha förståelse. Det 

som tidigare angavs som en fördel, att det inte behövdes speciellt mycket förkunskaper, kan 

även bli en nackdel. Ifall läraren inte tydligt förklarar att eleverna behöver använda sig av 

positionssystemet när de placerar siffrorna, finns risken att förståelsen av just 

positionssystemet inte alls utvecklas. Ett annat upplevt problem är utvecklingen av elevernas 

huvudräkningsförmåga. Alla lärare var överens att det var viktigt att eleverna kändes sig säkra 

på huvudräkning. Däremot var det flera av lärarna som ansåg att standardalgoritm inte var bra 

för elevers utveckling av just huvudräkning. I och med att huvudräkningen inte utvecklades 

blev det också svårare att knyta standardalgoritmen till elevernas vardag. 
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Sanna hade själv flera gånger reflekterat om det: ”metoden utvecklar inte huvudräkningen så 

bra, därför svårt med vardagsanknytning”. 

5.1.3   Fördelar med skriftlig huvudräkning 

Taluppfattning 

Något alla lärare var överens om, var vikten av god taluppfattning för att bli duktig och säker i 

matematik. En av lärarna nämnde att det första personen kollade upp när det fanns en elev 

med svårigheter i matematik, var hur elevens taluppfattning var. Samma lärare fortsatte med 

att säga: Bengt: ”Taluppfattningen spelar väldigt stor roll för hur väl eleverna kommer att 

lyckas med matematiken”. 

Det som flest lärare nämnde som en positiv effekt av skriftlig huvudräkning, var att elevernas 

taluppfattning utvecklades. Tack vare flexibiliteten i användandet av denna metod, utvecklade 

eleverna en bättre uppfattning av tal. Det var bl.a. elevernas kunskap om positionssystemet 

och deras huvudräkningsförmåga som stärkte taluppfattningen när eleverna räknade med 

skriftlig huvudräkning. För att utveckla taluppfattningen är det viktigt med en god kunskap 

om talkamraterna. Detta framkom i intervjun med Per: ”talkamraterna blir säkrare och 

taluppfattningen stärks med hjälp av skriftlig huvudräkning”. 

Huvudräkning 

Vid flertalet tillfällen dök detta begrepp upp hos varje respondent. Det fanns ingen tvekan hos 

någon, att förmågan att kunna utföra beräkningar i huvudet, även kallade mentala uträkningar 

är mycket viktigt för eleverna, Åsa beskrev det hela som: ”huvudräkning inom de fyra 

räknesätten underlättar stor del av matematiken, både i skolan och i vuxenlivet”. 

Även när eleverna ska göra algoritmer, alltså skriftliga beräkningar är de beroende av sin 

huvudräkningsförmåga. Siffror ska både adderas och subtraheras i algoritmen, och för att 

detta ska gå effektivt, krävs det av eleverna att de har utvecklat sin förmåga till huvudräkning. 

Det synliggjorde Bengt med följande uttalande: ”man kan säga att motsatsen till 

huvudräkning är att räkna med konkret material, ex klossar, fingrar. Det kan vara 

omständligt att ständigt arbeta med material och därför behövs huvudräkning. Eleverna 

behöver huvudräkning eftersom den behövs till både standardalgoritm och skriftlig 

huvudräkning”. 



22 
 

Några av lärarna ansåg att det inte var någon direkt skillnad i utvecklandet av huvudräkning 

och vilken metod av standardalgoritm och skriftlig huvudräkning eleverna använda. Men de 

flesta framhöll skriftlig huvudräkning som den metod som var bäst för att stärka 

huvudräkningen hos eleverna. Jonna argumenterade för skriftlig huvudräkning på detta sätt: 

”Den stärker förmågan till huvudräkning, detta genom talkamrater och tallinjen, där övas 

huvudräkningsstrategier”. 

Valfrihet 

Att beräkningsmetoden skapar valfrihet, menas att det inte finns ett förutbestämt sätt som 

alltid följs när metoden används. Eleven själv får avgöra hur den ska räkna. Detta är ett av de 

mest typiska dragen för skriftlig huvudräkning. Anna ansåg att dennes elever upplevde 

skriftlig huvudräkning på detta sätt: ”eleverna gillar metoden eftersom den går att göra på 

flera olika sätt så att den inte blir långtråkigt för eleverna på samma sätt som 

standardalgoritm kan bli. Ju fler verktyg eleven får att arbeta med desto bättre”. 

Eftersom det inte finns ett förutbestämt sätt att räkna, förutsatt att eleverna följer de 

räknelagar som råder, kan eleverna uppleva det som både roligt och spännande att komma på 

egna sätt att räkna ut ett tal. Jonna hade jobbat med elever som hon uppfattade föredrog 

metoden eftersom: ”Möjligheten att få hitta på egna lösningar kan vara kittlande och 

motiverande för vissa elever, en sport att hitta så många olika lösningar som möjligt till 

samma uppgift”. 

Samma lärare fortsatte lite längre fram i intervjun att tillägga: ”Kan bli väldigt eleganta 

lösningar, det som har varit svårt att beräkna blir väldigt enkelt med mellanleden”. 

5.1.4   Nackdelar med skriftlig huvudräkning 

Minnet 

En av de nackdelar som flera av lärarna nämnde vid skriftlig huvudräkning, var påfrestningen 

av elevers minne när de skulle utföra beräkningar. Emma uttryckte sig på följande sätt: ”för 

elever med lågt arbetsminne är det att komma ihåg hur de ska göra”. 

De användbara mellanleden som det ansågs finnas flera positiva effekter av att använda, lyftes 

också som ett problemområde av några lärare. Detta eftersom elever som hade svårigheter 

med matematiken eller sitt minne lätt kunde tappa bort sig i mellanleden. Även när 

mellanleden används, är eleverna tvungna att hålla saker i huvudet med hjälp av minnet. De 
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flera stegen som förekommer i en skriftlig huvudräkning kan vara väldigt påfrestande för 

elevers minne. 

När eleverna arbetar med de skriftliga huvudräkningarna, arbetar det inte med en 

automatiserad metod som alltid ser ut på samma sätt. Eleverna behöver komma ihåg vilken 

metod de ska använda.   

Svaga elever 

Alla lärare som deltog i denna undersökning lyfte att de skriftliga huvudräkningarna ofta var 

för svårt för de svaga eleverna. Med orden svaga elever menar jag de elever som upplever 

matematiken svår och krånglig. Under varje intervju kontrollerades det att varje respondent 

förstod vad svag elev innebar. Jonna arbetade till stor del med de svaga eleverna på sin skola 

och uttryckte sig som följer: ”För elever med svårigheter i matematik, kan mångfalden av 

metoder vara ett problem. Med skriftlig huvudräkning tappar jag lätt de svaga eleverna i 

matematik, jag jobbar ju mest med de svaga så jag är väldigt färgad av standardalgoritm”. 

En del lärare kunde se att de olika beräkningsmetoderna lockade olika typer av elever, Anna 

berättade det på detta sätt: ”duktiga elever väljer gärna skriftlig huvudräkning därför att det 

går snabbare att arbeta med den, men det kräver mer av eleven eftersom det är mer att hålla i 

huvudet, och fler moment att klara av, vilket kan bli problem för de svagare eleverna”. 

Flera av lärarna var väldigt kritiska mot de skriftliga huvudräkningarna, och tillade att ifall de 

bara behövde arbeta med en metod skulle de vara standardalgoritm för att det är en metod 

som fungerar för alla elever. En av mina respondenter hade blivit tillsagd av specialläraren på 

skolan, att såga metoden skriftlig huvudräkning ordentligt under intervjun. 

Flexibilitet 

Med begreppet flexibilitet menas det att det inte finns ett förutbestämt sätt med metoden som 

eleverna kan arbeta med. När en beräkningsmetod ansågs vara flexibel menade lärarna att det 

inte var en metod som enbart behövdes automatiseras. En majoritet av respondenterna lyfte 

flexibiliteten som de skriftliga huvudräkningarnas starkaste egenskap, men de nämnde den 

även som något negativt. Detta problem angav sex av åtta lärarna att de upplevt under sina 

lektioner. Anna beskrev problemet på detta sätt: ”metoden är inte lika optimal som 

standardalgoritm, då man ibland måste blanda både addition och subtraktion i samma 

uträkning”. 
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Med detta uttalande syftade läraren på när en beräkning i subtraktion ska göras med hjälp av 

skriftlig huvudräkning. En annan lärare, Bengt, lyfte problemet med flexibilitet att eleverna 

tar sig friheter att räkna på sätt som inte överensstämmer med hur metoden är tänkt att gå till: 

”De snabba och duktiga eleverna börjar efter ett tag att strunta i att skriva ner mellanleden, 

gör allt i huvudet”. 

När detta sker försvinner en stor del av själva tanken med skriftlig huvudräkning. Detta 

problem beskrev Jonna: ”för du måste ju ha mellanled för att det ska vara skriftlig 

huvudräkning. Med hjälp av mellanleden kan jag se hur du tänkt, visa med resonemang. De 

snabba hoppar gärna över mellanleden. Har elever gjort mellanleden rätt, men svaret fel är 

det inte hela världen eftersom det har tänket, de har kunskap, de kan ju bara handla om ett 

slarvfel på slutet”. 

5.2   Lärares kunskapssyn  

Presentationen av resultatet i denna del, är uppdelad i två områden, en kunskapssyn som utgår 

från förmågorna, och en kunskapssyn som utgår från de 4 F:en. I första delen kommer 

förmågornas roll i undervisningen att redovisas. I den andra delen kommer lärarnas syn på 

den roll som de 4 F:en utgör i deras undervisning. För att tolka den data som kommit in av 

intervjuerna, har först en kategorisering skett av intervjuerna. Efter kategoriseringen har både 

skolans kunskapssyn de 4 F:en, och läroplanens förmågor inom matematik, använts för att 

kunna tolka det som sagts. Denna tolkning redovisas nedan. 

5.2.1   Förmågor 

Av de lärare som deltog i denna studie, var alla väl medvetna om förmågornas betydelse i 

undervisningen sen LGR11 (Skolverket, 2011). Det som tydligt framgick var att få lärare 

uppgav att förmågorna påverkade deras val av lektionsupplägg. Ett intressant uttalande 

gjordes av Lena som beskrev sin relation till att arbeta med förmågorna på detta sätt: ”jag 

känner mig lite obekväm av att behöva prata om det”.              

Denna del av resultatet är uppdelat i 3 huvudkategorier där uttalanden om förmågor sorterats 

in efter den kategoriseringsmetod jag nämnde i delen om analysmetod. 

En viss förekomst av förmågor i undervisningen 

Av de lärare som deltog i undersökningen, återkom alla vid ett flertal tillfällen till att nämna 

problemlösning. Uttalanden om problemlösning uppkom inte enbart när samtalen kretsade 
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kring förmågorna, utan begreppet nämndes under hela intervjun som en viktig del i deras 

undervisning. Det visade sig längre fram i intervjun att flera av de lärare som tidigare nämnt 

vikten av problemlösning i sin undervisning, dock inte angav att de arbetade utifrån 

förmågorna när de undervisade i matematik. 

Detta gjorde t.ex. Lena: ”Problemlösning, de jobbar man med jättetidigt, men de finns med 

men inte mål för lektionen”. 

Trots att alla lärarna angav att de visste vilka de olika förmågorna var och att det fått en större 

plats i undervisningen sen den nya läroplanen kom, ansåg de flesta att förmågorna fanns med i 

bakgrunden av deras lektioner. De tänkte på förmågorna men de hoppades att en utveckling 

av dem skulle ske genom att de utformade lektionerna på deras traditionella sätt, t.ex. genom 

att de arbetade i boken område för område. 

Per reflekterade kring detta: ”Jag övar förmågorna med dem, men inga speciella lektioner för 

det. Det kommer med de andra. Det skulle fungera att lägga upp lektioner efter förmågor” 

Osäkerhet och problematik i arbetet med förmågorna 

Genom de kvalitativa intervjuer som genomfördes, framkom det en osäkerhet att arbeta kring 

förmågorna. Denna osäkerhet var tydligast hos de lärare som inte ansåg att de arbetade direkt 

efter dem. Men även de lärare som angav att de hade lektioner i förmågorna, nämnde att det 

fanns en osäkerhet hos lärare när det gällde att arbeta med just förmågorna. En av orsakerna 

som dök upp till denna känsla, var att det upplevdes svårt att ha lektioner utifrån dem. En av 

svårigheterna låg i att betygsätta och bedöma elevernas förmågor. Det krävdes att läraren var 

planerad och tydligt hade klart för sig hur lektionen skulle se ut. Problemlösning-, metod- och 

begreppsförmåga nämndes som enklare att både arbeta med, och bedöma. Medan 

resonemangs- och kommunikationsförmåga upplevdes som svårare. Detta höll Emma med 

om: ”Ja, men det är svårt att arbeta kring dem, speciellt resonemang, eleverna tycker inte om 

att berätta om hur de gör. När det är färdig med en uppgift vill de gå vidare.” 

Trots att förmågorna har funnits med sedan år 2011, tycker lärare fortfarande att det är svårt 

att veta hur de ska tänka och arbeta utifrån dem. En osäkerhet kring att missa ett viktigt 

område eleverna behöver kunna för att klara betygen dök också upp under intervjuerna. Sanna 

lyfte lärarnas inställning till förmågor som en anledning till att de inte hade en självklar roll i 

undervisningen: ”Det finns nog lärare som tycker att det här med förmågor inte är så viktigt, 

matte är matte. Det är också svårare att betygsätta förmågorna än de klassiska matten”. 
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Förmågors självklara roll i undervisningen: 

Även om lärarna uttryckte en osäkerhet att arbeta med förmågorna, och att de flesta angav att 

de inte gjorde det, fanns det några lärare som hade tagit fasta på den nya läroplanen och 

anpassat sin undervisning efter den. Hos de lärare som gjort omställningen i sin undervisning 

uttrycktes det en viss glädje i att arbeta efter förmågorna. En av de lärarna var Åsa som sa: 

”Jag använder mig av förmågorna i min undervisning. Undervisningen i matematik har 

förändrats en del sedan LGR11 kom och vi har (äntligen!) börjat fokusera på förmågorna och 

inte alla delmoment i en mattebok eller hur långt man kommit i boken”. 

Lärarna nämnde att det inte nödvändigtvis behövde bli en sådan stor skillnad i lektionerna när 

fokus låg på förmågorna. Tre av respondenterna ansåg att de kunde ha samma lektioner som 

innan trots att fokus ligger på förmågorna i stället för delområden i matematikboken. En av 

respondenterna nämnde att den skepsis som finns mot förmågorna kan ofta vara helt 

obefogad. Att lärare inte väljer att ta med förmågorna kan bero på att det är fastkörda i gamla 

vanor. En annan av respondenterna, Lena avslutade intervjun med detta uttalande angående 

varför lärare inte arbetade efter förmågorna: “För att vi är så gamla och trötta”. 

En av lärarna, Sanna arbetade mot förmågorna i sin undervisning. Hon berättade att de hade 

en nära koppling till varandra. De arbetade ofta med problemlösning, först i smågrupper sedan 

i helklass. På detta sätt kunde de arbeta med flera av förmågorna på samma lektion samtidigt, 

t.ex. problemlösning, kommunikation, resonemang och metodförmåga. Läraren uttryckte sig 

på följande sätt: ”Jag arbetar mycket efter förmågorna, vi har ofta lektioner i problemlösning, 

när jag arbetar med problemlösning får de ofta arbeta i smågrupper för att sedan ta det i 

helklass, då utvecklas både kommunikation, resonemang och metodförmåga”. 

5.2.2   Fyra kunskapsformer  

I detta avsnitt kommer resultat som rör området de 4 F:en presenteras. Även om alla lärare 

visste vilka förmågorna inom matematiken var, och vilken betydelse de hade, var det få lärare 

som ansåg att deras lektioner var uppbyggda kring dem. Istället låg fokus på skolans 4 F, 

fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. 

Fakta. När lärarna ombads att berätta hur det arbetade med beräkningsstrategier uppgav alla 

åtta lärare, elevers behov av att automatisera vissa delar, t.ex. standardalgoritm och 

huvudräkning. De menade alltså att eleverna behövde ha kännedom om vissa grundläggande 

delar för att kunna använda de olika beräkningsmetoderna. Att hjälpa eleverna att 
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automatisera inom matematiken lyfte samtliga lärare i undersökningen som en viktig faktor 

för att bli duktig i matematik. Att just klara av att automatisera vissa delar inom matematiken 

ansågs som extra viktigt för att eleverna inte skulle behöva lägga tid och energi på t.ex. 

huvudräkning. Har eleverna en automatiserad huvudräkning, kan de lägga fokus på själva 

problemet vid problemlösning istället för att göra beräkningar. Detta var något som alla lärare 

nämnde under intervjun. Även delar som taluppfattning, positionssystem och 10-kamrater 

ansågs som viktigt att automatisera. Per kommenterade detta med att: ”Har eleverna 

automatiserat 10 kamraterna, så att de verkligen sitter, behöver de inte lägga så mycket 

energi på att räkna när de gör problemlösning, då kan de fokusera på själva problemet”. 

Elevers förmåga att kunna komma ihåg regler och repetera en redan färdig procedur, angavs 

av flera av lärarna som något viktigt för att eleverna skulle bli duktiga i matematik. Att klara 

av att repetera en redan färdig procedur ansåg och de flesta av lärarna som en viktig egenskap, 

med procedur menas t.ex. en beräkningsmetod som standardalgoritm. 

Förståelse. Ett ord som flitigt användes av alla lärare i intervjun var just behovet av 

förståelse. Flera av lärarna berättade att ett upplevt problem de stött på i deras klassrum var 

tävlan mellan eleverna under matematiklektionerna. De berättade då att eleverna måste förstå 

att det är viktigare med kvalité (förståelse) än kvantitet när det handlar om matematik. I och 

med att det talas mer matematik under lektionerna, har eleverna blivit bättre på att uttrycka sig 

och visa sina tankar. Genom kommunikationen har eleverna blivit mer medvetna om sitt 

tänkande eftersom de behöver förklara hur de tänkt. De flesta lärare nämnde vikten av låta 

eleverna redogöra för sina tankar. En lärare ansåg att det var viktigt att eleverna gavs flera 

olika metoder att använda sig av i olika sammanhang. Detta för att matematiken skulle bli mer 

än att kunna rabbla på förhand utformade metoder. Men för att eleverna skulle ha nytta av att 

kunna välja och använda metod beroende på situation, var det viktigaste att förståelsen för vad 

eleven gjorde fanns. Alla åtta lärare återkom vid flertalet tillfällen att tala om just förståelse. 

Anna började intervjun med följande citat som kan sammanfatta vad alla åtta lärare ansåg: 

”Känslan av att inte förstå är nog det elever tycker är värst med matematik”. 

Färdighet. Med denna kunskapsform menas det att eleverna har kunskap i hur något ska 

göras och utföras, praktiskt. Färdighet beskrivs som den praktiska motsvarigheten till den 

teoretiska förståelsen. I undersökningen lyftes behovet av goda kunskaper i huvudräkning 

som en viktig del. Detta för att det var den beräkningsmetod som eleverna hade störst hjälp av 

i det vardagliga livet. Med den ökande digitalisering som sker i samhället, blir behovet av att 

klara av att sitta och göra skriftliga beräkningar mindre. Elevernas förmåga till att göra 
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överslagsberäkningar och rimlighetsbedömningar ansågs som en allt viktigare förmåga. Detta 

hjälpte man eleverna med, genom att utveckla deras huvudräkningsförmåga. Det ansågs även 

vara viktigt att läraren var flexibel i val av arbetsmetod, då alla elever är olika och behöver 

välja den metod som fungerar bäst för dem. Per lyfte begreppet självkänsla under intervjun i 

anslutning till just att kunna välja metod. Läraren ansåg att det fanns något positivt med att 

lära eleverna att göra skriftliga algoritmer: ”Så ja skriftlig räkning behövs. När du löser något 

utan att vara i behov av något/någon annan, klara det själv. Det ger en självkänsla och 

trygghet i det du gör, annars står du där när batteriet till telefonen dör”. 

Förtrogenhet. Denna kunskap beskriver den tysta dimensionen av kunskap. Med hjälp av 

något eleven lärt sig sen tidigare, ska denna nya kunskap kunna användas i en ny situation. 

Lärare var noggranna med att det var viktigt att eleverna fick välja en metod som passade dem 

själva, som det även skulle kunna ha användning av i andra sammanhang. Några nämnde de 

viktiga i att lektionerna var utformade så att eleverna kunde diskutera och använda 

matematiken i vardagen. Det var viktigt att ge eleverna vardagsexempel så att de fick 

förståelse varför de skulle lära sig något, och hur de kunde använda kunskapen i sammanhang 

utanför skolan. Även här nämndes huvudräkningen som något viktigt för elevernas 

möjligheter att bli bra i matematik. Åsa ansåg följande: ”Huvudräkning är ett 

utvecklingsområde inom matematiken. Kan vara väldigt svårt för många att lära sig den, men 

den är till stor hjälp både i skolan och vuxenlivet”. 

5.3   Utveckling av de matematiska förmågorna  

För det flesta av lärarna var det svårt att prata om förmågor. Eftersom lärarna överlag inte 

hade dem i åtanke när de gjorde sina lektionsplaneringar i matematik blev det svårt för dem 

att reflektera över hur väl de utvecklades av standardalgoritm och skriftlig huvudräkning. Med 

hjälp av analysmetoden kunde relevant data kategoriseras till denna forskningsfråga. Palm 

(2004) definition av förmågorna har använts som analysverktyg, och med den har en analys 

av det material som kom in om utveckling av förmågorna skett som följer nedan. 

5.3.1   Skriftlig huvudräkning: 

De skriftliga huvudräkningarna beskrevs av lärarna som en mer flexibel metod än 

standardalgoritmen, vilket nämndes som positivt för elevernas problemlösningsförmåga. Det 

fanns ingen färdig metod som eleverna mekaniskt kunde följa, utan utseendet på beräkningen 

berodde på problemet eller uppgiftens karaktär. Jonna sa följande kommentar: “För elever 
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som vill ha utmaningar och kunna variera och skapa egna metoder är skriftlig huvudräkning 

bra. De får själva bestämma vilket sätt som passar dem bäst för det problem som gäller”.  

Detta var något som Bengt kunde bekräfta i sin intervju: “Problemlösning utvecklas eftersom 

eleven får möjlighet att lösa uppgift på det sätt som passar elev och uppgift”.  

 

Flera av lärarna nämnde att det var enklare att kommunicera matematik när de jobbade med 

skriftlig huvudräkning. Genom att använda sig av de korrekta matematiska termerna, kunde 

eleverna ständigt få en dusch av begreppen och hur och när de används. Det viktiga 

likhetstecknet används och synliggörs ständigt i användandet av skriftlig huvudräkning. En av 

lärarna som angav detta var Per: “Med hjälp av likhetstecknet i skriftlig huvudräkning kan 

begreppsförståelsen förbättras”. Elevers metodförmåga var något flera av lärarna angav som 

en förmåga som utvecklas på ett bra sätt med hjälp av skriftlig huvudräkning. Just 

möjligheten för eleverna att välja och skapa en egen metod för att lösa en uppgift ansåg de 

lärare som deltog i undersökningen som något positivt för elevernas metodförmåga. 

Möjligheten till att relatera matematiken till vardagen var god när eleverna arbetade med 

skriftlig huvudräkning, detta eftersom när du står i mataffären och ska göra en beräkning av 

vad dina varor kommer att kosta, gör du inte en standardalgoritm i huvudet utan du använder 

dig av en huvudräkningsmetod.  

 

Resonemangsförmåga nämndes som en viktig förmåga, men ibland svår att arbeta med 

eftersom eleverna inte alltid gillar att resonera och prata kring deras beräkningar. Flera av 

lärarna nämnde att skriftlig huvudräkning var en bra metod för att utveckla 

resonemangsförmågan hos eleverna. Detta genom att det var lätt att följa elevernas 

resonemang med hjälp av mellanleden. Eftersom en och samma uppgift går att beräkna på 

flera olika sätt, är det möjligt att få till diskussioner där eleverna får diskutera och värdera 

olika lösningsförslag på samma uppgift. Anna ansåg att: “Resonemangsförmågan utvecklas 

genom att eleverna redogör för hur de tänker, som jag sa tidigare är det viktigt att de redogör 

för sina tankar så jag vet att de förstått”. 

 

Kommunikationsförmåga hade fått en allt större plats i undervisningen, det angavs av alla 

respondenterna. Denna förmåga beskrevs av flera lärare som en något som går hand i hand 

med resonemangsförmågan. Just kommunikation och resonemang lyftes som en av styrkorna 

med skriftlig huvudräkning. Eftersom eleverna är fria att välja sitt egna sätt att beräkna när de 

jobbar med skriftlig huvudräkning, så länge de följer de matematiska lagarna, går det också 
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enklare att diskutera deras val av metod. Följande citat kommer från Per som upplevt just 

detta i sitt klassrum: “Eftersom det finns så många varianter med skriftlig huvudräkning är 

det lättare att kommunicera med den metoden, och då ökar ju resonemanget med, och även 

metodförmågan”. 

5.3.2   Standardalgoritm: 

Ingen nämnde standardalgoritmen som problemlösande. För att göra snabba och korrekta 

beräkningar i själva problemlösningen är den användbar, men den ansågs inte utveckla 

förmågan till problemlösning. Inte heller begreppsförmågan beskrevs som utvecklande när 

eleverna använde sig av standardalgoritmen. En av lärarna lyfte problemet med att 

likhetstecknet inte används och förklaras när eleverna gör beräkningar i addition och 

subtraktion med hjälp av just standardalgoritm. 

 

Metodförmågan ansågs till viss del utvecklas men inte i samma omfattning som vid 

användandet av skriftlig huvudräkning. Anledningen till att den inte utvecklades lika bra med 

standardalgoritm var eftersom eleverna bara behöver automatisera den, och efter det kan 

användas mekaniskt utan förståelse och reflektion. Detta ansåg bl.a. Emma genom att tillägga: 

“Standardalgoritm låser lite metodförmågan då det redan finns en förutbestämd metod som 

eleverna ska använda sig av”. 

 

Resonemangsförmågan utvecklades, men inte heller den lika bra som vid skriftlig 

huvudräkning. Det var framförallt när eleverna behövde låna vid subtraktion, det gick att föra 

ett resonemang. Samtidigt som vissa lärare ansåg att det var svårt att ställa följdfrågor på 

elevernas beräkningar när de använde sig av standardalgoritm, fanns det de lärare som ansåg 

att det var lättare att diskutera dessa beräkningar, än vid skriftlig huvudräkning. Anledningen 

till detta var eftersom skriftlig huvudräkning var svårare att använda sig av, och därför också 

svårare att diskutera kring. Emma var en av lärarna som ansåg detta: “Eleverna överlag gillar 

inte att prata om vad de gjort. När en uppgift är klar är den klar punkt slut. Oftast går det 

bäst att diskutera när de räknat fel. Tycker de är lättare vid standardalgoritm att få dessa 

diskussioner”. 

 

Eftersom resonemangsförmågan hängde ihop med kommunikationsförmåga, ansåg en 

majoritet av lärarna att det var svårare att utveckla kommunikationen med hjälp av 
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standardalgoritm istället för skriftlig huvudräkning. Eftersom det redan finns en färdig 

procedur eleverna bara behövde kopiera, var det svårt att föra samtal kring den. Samtal 

uppkom främst när fel uppstått, däremot när eleverna gjort allt rätt fanns det inte lika mycket 

att säga. Om detta berättade Jonna: “Standardalgoritm utvecklar till viss del både metod- och 

begreppsförmåga, däremot knappt någon utveckling av kommunikation och resonemang”. 
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6   DISKUSSION 

I det här avsnittet kommer arbetets diskussion att presenteras. Diskussionen kommer att vara 

uppdelad i två delar, metoddiskussion och resultatdiskussion. 

6.1   Resultatdiskussion 

Denna del är uppdelad med utgångspunkt från de tre forskningsfrågorna. 

6.1.1   För- och nackdelar  

Syftet med denna fråga var att lyfta vilka för- nackdelar med standardalgoritm och skriftlig 

huvudräkning, lärare hade erfarenheter av från sin undervisning. Det framkom att alla lärare 

hade erfarenheter av både för- och nackdelar med båda metoderna, och alla respondenter 

kunde reflektera över sina erfarenheter av att använda båda metoderna.  

Tidigt i datainsamlingen uppmärksammade att det fanns en negativa inställning mot skriftlig 

huvudräkning. Flera av lärarna uttryckte att om det bara behövde lära ut en beräkningsmetod 

skulle det vara standardalgoritm. Detta, trots att forskning visar att flera olika 

beräkningsstrategier är ett sätt att utveckla elevernas taluppfattning, (Mardjetko, E; 

Macpherson, J. 2007). God taluppfattning var något som alla lärare lyfta som viktigt att 

utveckla. Detta fick även starkt medhåll från bl.a. Muir (2012). Jag tror att anledningen till att 

alla lärarna var skeptisk till skriftlig huvudräkning var att flera av lärarna arbetade mot elever 

med svårigheter i matematik, och när undervisningen ska nå en hel klass, framkom det att 

lärarna ville ha en metod som fungerade för alla.  

I det urval som gjordes, togs ingen hänsyn till ifall lärarna arbetade mot elever med 

svårigheter i matematik, hade urvalet innefattat detta, kunde resultatet i forskningsfråga 1 

påverkats. Detta anser jag eftersom flera av respondenterna angav att skriftlig huvudräkning 

inte var optimal för de svaga eleverna i matematik. Inför studien hade jag en teori om att det 

skulle vara skillnad i lärarnas inställning till de olika metoderna beroende på hur länge lärarna 

hade arbetat, eftersom skriftlig huvudräkning kom på 90-talet. Men det visade sig inte gå att 

utläsa någon skillnad kring lärarnas antal år i tjänst och deras inställning till de olika 

beräkningsmetoderna.  

Två lärare nämnde att skriftlig huvudräkning passade de duktiga eleverna bra. Tsao, Yeah-

Ling. (2004) skriver i sin text att elever som är osäkra i matematik, helst använder sig av 

standardberäkningar istället för att använda sig av metoder de själva har skapat. Detta 
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stämmer väl överens med vad många av lärarna sa angående de osäkra eleverna, att det var 

viktigt att de hade en metod som de alltid kunde falla tillbaka på när de skulle göra 

beräkningar.  

De reflektioner från respondenterna som rörde standardagloritmens för- och nackdelar, 

hängde väldigt nära samman med varandra. Det som angavs som en fördel, resulterade också 

ofta i en nackdel med metoden, t.ex. att metoden var enkel och mekanisk, men det mekaniska 

med metoden gjorde att den inte utvecklade elevers kompetens speciellt mycket. Ingen av 

respondenterna verkade reagera speciellt mycket över att det oftast fanns nackdelar med de 

fördelar de gärna nämnde. Detta kan vara ett tecken på att lärarna hade en på förhand positiv 

inställning till standardalgoritm. 

Flera av lärarna nämnde att det var en bra idé att börja lära eleverna skriftlig huvudräkning, 

för att längre fram i utbildningen gå över till att lära dem standardalgoritm. På så sätt får 

eleverna kunskap om vad de gör när de sedan ska använda sig av standardberäkningar. Detta 

var något Hedren (1999) skrev om sin artikel på följande sätt: ”Om man väntar så länge med 

att lära ut standardalgoritmerna att eleverna själva, när de ser dem, säger: ”varför har vi inte 

fått lära oss de här algoritmerna tidigare, det är mycket lättare att räkna på det här sättet?”, 

(s.53). Jag tror att med detta sätt att tänka och arbeta, skulle eleverna utrustas med både 

förståelsen för att kunna lösa problem, och en metod för att kunna göra snabba uträkningar så 

fokus kan ligga på själva problemet istället för att göra beräkningen.  

Däremot är jag tveksam att detta arbetssätt fungerar ute på skolorna, ingen av lärarna nämnde 

ett samarbete med de lägre årskurserna kring matematikundervisningen. Svårighet att 

reflektera kring skriftlig huvudräkning hos en del lärare, gör att jag antar att många lärare 

bestämt sig att fördelarna med den metoden inte uppväger nackdelarna och att man därför 

väljer att koncentrera sig enbart på standardalgoritm. Jag tror att matematikundervisningen 

skulle kunna förbättras ifall lärarna gavs tillfälle att se, men framförallt förstå fördelarna med 

skriftlig huvudräkning. 

Under intervjuerna med lärarna, uppkom ofta begreppen förmågor och kompetens. Det kunde 

ibland vara svårt att veta om de menade de matematiska förmågorna, eller förmågor rent 

generellt inom matematik. I resultatdelen som angick nackdelar med standardalgoritm lyfte 

flera av lärarna att den inte utvecklade elevernas kompetens i matematik. Min tolkning av de 

svar som respondenterna lämnade under intervjuerna, är att utveckling av generella förmågor 

som huvudräkning, procenträkning mm bidrar till en ökad kompetens inom matematik.  
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Det fanns lärare, som under intervjuerna började inse att deras inställning mot skriftlig 

huvudräkning inte helt stämde, och därför började ändra den negativa syn de haft på metoden. 

Det fanns också lärare som aldrig tidigare hade hört talas om Birgitta Rockström som är den 

lärare som utformade metoden och skrivit en hel del artiklar om metoden. Dessa två 

iakttagelser gör att jag anser att lärare behöver ges en ökad kunskap om de skriftliga 

huvudräkningarna, för att de ska användas på ett rätt sätt i undervisningen. 

6.1.2   Lärares kunskapssyn 

Med denna forskningsfråga var syftet att undersöka vilken kunskapssyn som låg till grund för 

lärarnas undervisning i matematik. Trots att alla respondenterna hade kännedom om både 

förmågor och de 4 F:en, visade det sig att det framförallt var de 4 F:en lärarna arbetade efter. 

Alla lärarna återkom ofta till vikten av att eleverna hade förståelse, och för att mäta förståelse 

verkade lärarna anse att de fick mer hjälp av de 4 F:en än förmågorna. 

Flera av respondenterna hade svårt att samtala om förmågor. Det kan ha varit så att de lärare 

som deltog i min undersökning inte hade reflekterat över dem vilket gjorde det svårt att 

förklara vilken roll de spelade i deras undervisning. Generellt går det att säga, att desto kortare 

tid respondenten arbetat som lärare, desto mer hade personen att säga om förmågorna. En 

förklaring till det kan vara en av respondenternas uttalande om att lärare alltid ligger en 

läroplan efter, och att förmågorna kom med den senaste läroplanen. 

I en studie gjord av Eriksson (2014), framkommer det en stor skillnad i vad lärare skriver i sin 

pedagogiska planering att elever behöver kunna i matematik, och vad de svarar i studien. När 

de skriver en planering är det mer fokus på förmågor, men när de ställer upp i undersökningen 

och ska samtala kring detta, ligger fokus på att välja rätt räknesätt och hur man räknar. Det 

resultatet går att bekräfta med de resultat jag fick fram i min undersökning. Lärare har 

kunskap om förmågorna och vet att de spelar en viktig roll enligt läroplanen. Däremot när de 

ska planera lektioner får förmågorna i stort sett inget utrymme. 

Problemet med att förmågorna inte ligger till grund för lärares undervisning kan ha flera 

orsaker. Av det resultat som framkom av intervjuerna hittar jag framförallt två anledningar till 

detta. Dels en viss okunskap hos lärarna vad som menas med de olika förmågorna. Vad är 

egentligen metodförmåga eller kommunikationsförmåga? Den andra orsaken kan vara 

svårigheten i att bedöma elevers förmågor. Just problematiken med bedömning var något flera 

lärare tydligt lyfte. ”Hur kan en rättvis bedömning av en tyst och introvert elevs 
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kommunikationsförmåga göra, och när är en resonemangsförmåga utvecklad?”, detta var 

frågor som dök upp under intervjuerna. Den traditionella matematiken ansågs av 

respondenterna som lättare att bedöma, t.ex. var det lättare att bedöma ifall en elev kunde 

procent eller inte. Denna teori stöds av Nordenlöw (2016). Skribenten skriver att införandet av 

förmågor med den nya läroplanen, kan skapa debatter mellan lärare om vad förmågorna 

betyder. Nordenlöw fortsätter med att lärare anser att det är både jobbigare och mer 

tidskrävande att bedöma andra kunskapsformer än fakta- och begreppskunskap. Detta 

uttalande kan kopplas till att det är enklare för lärarna att bedöma elever utifrån de 4 F:en 

istället för förmågor. 

Av förmågorna var det framförallt problemlösning som nämndes under intervjuerna. Jag är 

dock osäker på ifall lärarna såg det som en av förmågorna eller bara ett arbetssätt att använda 

sig av i undervisningen. Samtidigt som lärarna pratade om förståelse, nämndes ofta 

kommunikation och resonemang. De ansåg att dessa två begrepp fått en allt större plats i 

undervisningen, vilket de tyckte var positivt. Trots det, var det få lärare som ansåg att 

förmågorna hade en plats i deras undervisning. Det kan vara ett bevis på det som Nordenlöw 

(2016) skriver i sin text om att lärare tycker det är svårt att tolka förmågorna. 

Är det resultat som framkommer i denna undersökning, talande för alla skolor i Sverige, 

behöver något göras. Detta säger jag efter att jag har läst en artikel av Svanelid (2011).  Här 

skriver skribenten att ifall skolan satsade på the big 5, så kommer eleverna att nå målen 

lättare. The big 5 är de fem vanligast förekommande förmågorna i skolan. Jag tror att lärarna 

anser att det viktigaste med deras undervisning i matematik, är att alla elever förstår hur de 

ska räkna, och p.g.a. de bristfälliga kunskaper som finns kring förmågorna, verkar de flesta 

lärarna tro att förståelse enbart kan uppnås genom att arbeta efter de 4 F:en. 

Några av respondenterna nämnde föräldrar och elevers inställning till förmågor som en orsak 

till att förmågorna inte ges så mycket utrymme i undervisningen. Detta tror jag kan vara en 

orsak till att lärarna väljer att arbeta efter de 4 F:en. Motivation är viktigt för att eleverna ska 

vilja och kunna lära sig något, märker man som lärare att ens klass är ointresserad av att 

samtala och jobba kring förmågorna kan det ske att de bortprioriteras i undervisningen. 

6.1.3   Utveckling av förmågor 

Lärarna såg uppenbara risker med metoder som enbart skulle automatiseras. Detta p.g.a. att de 

inte var säker att eleverna förstod vad de gjorde. Risken finns att de bara lär sig placera 

siffrorna på rätt ställe, men inte varför de ska stå där. Ingen av lärarna ifrågasatte heller 
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betydelsen av att arbeta med förmågorna under lektionerna. Däremot var det få lärare som 

lyfte standardalgoritm som en bra metod för att utveckla dessa förmågor. Lärarna såg 

standardalgoritmen mer som ett effektivt och säkert hjälpmedel för att göra beräkningar, som 

alla elever kunde använda sig av. Skriftlig huvudräkning däremot lyftes som en metod att 

kunna utveckla alla fem förmågor med. Rockström (2000) skriver i sin bok om positiva 

följder av att använda sig av skriftlig huvudräkning. Här lyfter hon några positiva effekter 

som går att koppla till utvecklandet av förmågorna. “Gör likhetstecknets innebörd tydlig”, 

“ger möjlighet att se och reflektera över sina tankar”, “inbjuder till resonemang om olika 

tankegångar” och “kan se ut på olika sätt beroende på uppgiftens utseende och kreativitet”. 

Dessa positiva följder av skriftlig huvudräkning stämmer väl överens med läroplanens 

beskrivning av förmågorna. I en forskning gjord av Björklund Boistrup (2013), beskrivs en 

relation mellan huvudräkning och de matematiska förmågorna. Rapporten visar dels på 

flertalet sätt att arbeta utifrån huvudräkning, men också att metoden utvecklar förmågorna.  

6.2   Metoddiskussion 

6.2.1   Datainsamling 

Till detta arbete valde jag att göra intervjuer med lärare som undervisar i matematik i 

årskurserna 4-6. Ett problem som kan uppstå när intervjuer är den valda metoden för 

datainsamling är att just få tag på personer som har möjlighet att ställa upp. Så var dock inte 

fallet i detta arbete då åtta av nio tillfrågade lärare ställde upp. En anledning till att det gick så 

pass bra att få tag på lärare som var villiga att delta i undersökningen, tror jag berodde på att 

jag tog kontakt med lärarna, och inte skickade till rektorn. På detta sätt kände lärarna troligen 

att förfrågan var mer personligt inriktad mot dem. Tack vare att det gick så pass bra att få tag 

på respondenter till arbetet, kunde jag få den spridning i antalet verksamma yrkesår jag ville 

ha. Detta kommer jag att återkomma till längre ner. 

Intervjuerna var av kvalitativ karaktär, något som Trost (2005) beskriver som den bästa 

metoden när den intervjuades åsikter och erfarenheter ska föras fram. Detta kan jag, efter att 

ha genomfört åtta stycken kvalitativa intervjuer ställa mig skeptisk till. Det märktes tydligt 

under intervjuerna att de flesta av respondenterna redan hade en positiv inställning till 

standardalgoritm och en negativ inställning till skriftlig huvudräkning. De var så pass 

övertygade om detta att det uppkom svårigheter att reflektera över positiva egenskaper hos 

skriftlig huvudräkning, och att kunna tänka på negativa egenskaper hos standardalgoritmen. 

Denna tanke slog mig vid flera tillfällen under de samtal jag förde med lärarna. Lärarnas 
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fördomar och föreställningar om något, kan påverka deras svar vid en intervju. Det kan vara 

svårt att undkomma att bli styrd av ens förutfattade meningar. Jag valde att använda mig av 

trattmetoden i samtliga intervjuer. Kvale & Brinkmann (2009), beskriver metoden i sin bok 

som att intervjuaren avslöjar syftet med studien först i slutet. Detta för att minimera risken att 

respondentens svar påverkas av studiens syfte. För detta arbete där det tydligt fanns en 

förutbestämd åsikt kring ämnet, skulle jag kunnat ge respondenterna information om studien i 

förväg så de hade kunnat förbereda sig. I forskningsfråga 1, hade respondenternas svar om 

beräkningarnas för- och nackdelar kunna varit mer genomtänkt då det som sagt fanns tydliga 

förutfattade uppfattningar om dem. Men även till forskningsfråga 2 och 3 hade information i 

förväg kunna varit en god idé. Dessa två frågor kretsade till stor del kring de matematiska 

förmågorna, och eftersom det visade sig att få lärare tänkte och reflekterade kring detta, tror 

jag att svaren hade kunnat vara mer genomtänkt ifall de hade fått mer information om 

undersökningen i förväg. Men det skulle även kunnat påverka svaren, något jag tar upp längre 

ned i delen om validitet och reliabilitet. 

Flera av lärarna var pålästa och hade stor kunskap om beräkningsmetoder och hur elever lär 

sig. Vid flertal tillfällen märktes det att de berättade vad forskning hade att säga om området. 

Vid dessa tillfällen var insamlingsmetoden kvalitativa intervjuer en bra metod då det var 

enkelt att styra tillbaka samtalen till lärarnas erfarenheter. 

Bryman och Bel (2005), nämner den semistrukturerade intervjun som en metod där det finns 

förutbestämda frågor som ska beröra ett område. Vid denna intervjuform är samtalet ganska 

fritt och det finns plats för följdfrågor. De problem som dök upp under intervjun, p.g.a. mitt 

val av intervjuform, var att respondenterna ofta tappade ämnet och började berätta om 

händelser i klassrummet som inte var relevant för min forskning.  Eftersom jag hade bestämt 

att alla respondenter skulle få lika lång tid till intervju, var det viktigt att jag som intervjuare 

på ett effektivt sätt ledde tillbaka dem in på området. Varje intervju pågick under ungefär en 

timma. Jag tror att en anledning till att intervjuerna lätt kunde lämna det tänkta ämnet är för 

att lärare inte ofta får chansen att sitta ned och diskutera och reflektera över sin undervisning. 

Detta lyfter Längsjö (1996) i sin text.  

6.2.2   Validitet och reliabilitet 

Validitet handlar om ifall undersökningen verkligen undersöker just det som är syftet med 

undersökningen. Med reliabilitet menas hur tillförlitlig resultatet av forskningen är och ifall 

resultatet kan reproduceras av andra forskare vid något annat tillfälle, (Kvale & Brinkmann, 
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2009). Eftersom respondenterna inte hade kännedom om syftet med undersökningen tror jag 

att det kan påverka validiteten då det var lätt att intervjuerna lämnade de tänkta ämnet. 

Däremot stärktes reliabiliteten av att deras svar i intervjuerna inte påverkades av syftet med 

undersökningen (ibid). Jag tror att mitt val att ha med respondenter med olika lång 

arbetserfarenhet av läraryrket, påverkade resultatet angående förmågorna. Eftersom 

förmågorna kom i och med LGR11 (Skolverket, 2011), tror jag att lärarnas tankar om dem 

kan skilja sig åt beroende på hur länge de arbetat som lärare. Jag anser också att reliabiliteten 

stärktes av de urval jag gjorde p.g.a. att skriftlig huvudräkning är ett förhållandevis nytt 

fenomen och inställningen till den kan påverkas hur länge respondenterna varit verksam som 

lärare. 

 

6.2.4   Slutsats 

I detta arbete är det framförallt två iakttagelser som gjorts av de åtta intervjuerna. Lärare har 

överlag en negativ inställning till skriftlig huvudräkning, vilket jag tror påverkar deras 

förmåga att reflektera kring metoden. Lärare låter inte förmågorna i matematik påverka deras 

undervisning i samma mån som de 4 F:en gör. Skulle lärare i större utsträckning våga 

använda skriftlig huvudräkning, finns möjligheten att förmågorna skulle påverka 

undervisningen i större utsträckning då det visade sig att den skriftliga huvudräkningen 

utvecklar just förmågorna. När lärare bestämt sig för att standardalgoritm är den bästa 

metoden finns risken att eleverna påverkas av denna inställning eftersom jag tror att många 

elever i mellanstadiet litar på sin lärare och gärna vill visa sig duktig. 

I sin bok beskriver Löwing (2008) att problematiken med algoritmer är att de lärs ut på fel 

sätt. Arbetsmetoden med algoritmer handlar mest om att eleverna ska automatisera metoden 

så att de kan använda sig av den i undervisningen. Jag tror att med detta synsätt på 

algoritmräkning, och då framförallt standardalgoritm, finns risken att de lär sig utan 

grundläggande förståelse. Är det så att eleverna använder sig av något utan förståelse blir det 

svårare att utveckla förmågorna. För att kunna kommunicera och resonera kring sina 

beräkningar behöver eleverna ha förståelse, det gäller även förmågan till problemlösning. 

Med en ökad kunskap om hur undervisningen kan bygga på förmågor och hur de kan 

bedömas, och mindre fokus på automatisering tror jag att matematikundervisningen skulle 

kunna se annorlunda ut. Syftet med undervisningen som bygger på de matematiska 

förmågorna skulle kunna uppfyllas av både standardalgoritm och skriftlig huvudräkning. 
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Detta gav en lärare uttryck genom att säga att resultatet av en arbetsmetod inte alltid beror på 

själva metoden, utan mer på hur man arbetar med den. Genom ökad kunskap om förmågorna, 

och hur lektioner kan utformas och bedömas utifrån dem, tror jag att förmågorna skulle kunna 

få en ökad plats i undervisningen. 
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8   BILAGOR 

Bilaga 1 – Blooms taxonomi 

 

Bilaga 2- Intervjuguide.  

Inledning: 

Hur många år har du arbetat som lärare i matematik? 

Vilka årskurser undervisar du just nu i? 

Faktorer som påverkar undervisning och lärande i matematik: 

Vilka faktorer påverkar lärande i matematik för dina elever? 

Hur upplever du dina elevers känslor kring matematik? 

Hur arbetar du kring addition och subtraktion? 

Skriftlig huvudräkning? 

Standardalgoritm? 

Samtidigt eller var för sig? 

Vad påverkar ditt val av lektionsupplägg? 

Område i matematikboken? 

Förmågor? De 4 F-n? 
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Resurser? 

Hur kan de matematiska förmågorna utvecklas genom din undervisning? 

Kan du skapa lektioner efter förmågorna? 

 

Bilaga 3- Beräkningsmetoder 

 

Bilaga 4- De fem matematiska förmågorna 

 


