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Sammanfattning  

 

Syftet var att studera vilka olika räknemetoder som eleverna från skilda skolor använde vid 

beräkning av samma matematikuppgifter. Ett annat ändamål var att ta reda på vilka 

räknemetoder som lärdes ut av de olika lärarna på de skilda skolorna. Undersökningen har 

främst haft fokus på två skiljaktiga räknesätt som kallas lodrät algoritmräkning och skriftlig 

huvudräkning.  

 

Elever från skolår sju har fått göra en enkätundersökning i form av en matematikdiagnos. 

Elevernas beräkningsmetoder för matematikuppgifter innehållande de fyra olika räknesätten 

har jämförts. Intervjuer av klasslärare har genomförts och läromedlen har studerats. 

 

Resultatet visade att skriftlig huvudräkning är den vanligast förekommande räknemetoden 

som används av eleverna för matematikuppgifter i räknesätten; addition, subtraktion och 

multiplikation. Trots detta anses metoden av lärarna vara svårare än räkning med lodräta 

algoritmer. För att kunna ta till sig räknemetoden bör man ha goda kunskaper i 

positionssystemet och i multiplikationstabellen. Då det ofta brister för eleverna då det gäller 

dessa kunskaper, kan det stora flertalet inte tillgodogöra sig metoden på ett tillfredställande 

sätt. 
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1. INLEDNING 

 

Inom matematikämnet har en debatt förts på skolorna under de senaste 20 åren. De lodräta 

algoritmernas nödvändighet har diskuterats. Forskare och pedagoger menar att elevernas 

talförståelse reduceras genom att standardalgoritmerna är automatiserande, dessutom förstörs 

deras naturliga matematikglädje av algoritmräknande. Många anser det vara bättre att 

eleverna får prova sig fram till sina egna räknemetoder. När de tillåts försöka själva delar de 

gärna upp talen i hundratal, tiotal och ental, de räknar från vänster till höger och anger de 

största talen först. Detta har lett till en metod som vidareutvecklats av Birgitta Rockström 

tillsammans med hennes elever och kallas numera för skriftlig huvudräkning. Då eleverna 

provar själva använder de också gärna huvud- och överslagsräkning som gynnar den kreativa 

förmågan. Det här systemet ger eleverna en god talförståelse då de lär sig att siffrornas 

positioner i talen har betydelse. Vissa forskare och pedagoger anser att algoritmräkning inte 

bör införas förrän eleverna behärskar positionssystemet, vilket skulle kunna vara till skolår 

sju. Birgitta Rockströms elevers resultat blev så goda och beräkningssystemet så 

eftersträvansvärt att hon givit ut flera böcker rörande metoden. Skriftlig huvudräkning har fått 

ett stort genomslag och de flesta läromedel använder idag hennes metod alternativt med andra 

metoder. (Rockström 1988, 2006, Unenge 2006). 

 

Det finns också forskare och pedagoger som menar att standardalgoritmerna behövs för att 

eleverna kräver ramar och regler vid inlärning. De behöver referenser vid matematiska 

diskussioner, struktur ger trygghet och det är långt ifrån alla elever som har förmågan att hitta 

på sina egna metoder, dessutom är det tidskrävande. Eleverna har rätt att lära sig de 

beräkningsmetoder som finns och det finns ingen anledning att underlåta utlärning av 

standardalgoritmerna som har utvecklats just för att de är användbara. Det finns också en risk 

att även metoden skriftlig huvudräkning blir en automatiserad algoritm, då tillräckliga 

klargöranden inte ges i läromedlen. (Emanuelsson 1989, Mellin-Olsen 1989, Nygren och 

Persson 2006 ) 

 

Nästan en tredjedel av eleverna i skolår fyra håller för sant att 51 – 18 = 49, enligt 

universitetslektor Per-Olof Bentley. Orsaken är Birgitta Rockströms metod, skriftlig 

huvudräkning med mellanled, anser han. Det nya systemet används på fel sätt vilket får 

ödeläggande följder. Barnen lär sig flera olika räknesystem vilket gör dem förvirrade och de 

misstar sig på vilket sätt de bör använda. Läromedlen är dåliga och går mekaniskt igenom 

skriftlig huvudräkningsmetoden med mellanled utan tillräckliga förklaringar. På grund av 

elevernas ungdom har de inget automatiserat matematiskt vetande och reagerar inte på om de 

får orimliga svar då de räknar. Han menar att detta får katastrofala följder vid senare skolår 

eftersom att elevernas dåliga kunskaper följer med upp till gymnasiet. De elever som klarar 

sig bäst är de som har lärt sig standardalgoritmer. (Folkbladet 22 januari, 2009). 

 

Birgitta Rockström försvarar sitt system med att det inte beror på att räknesättet skriftlig 

huvudräkning med mellanled är ett uselt sätt utan på undervisningen och läromedlen i sig. 

Lärarna förstår inte att undervisa i de förkunskaper i taluppfattning som krävs för att använda 

metoden. De elever hon har haft gick det utmärkt för och de hittade själva logiken i systemet. 

En annan orsak till dåliga resultat är att eleverna släpps för mycket att räkna ensamma. Just i 

matematik behövs det mera lärarstyrd undervisning och eleverna måste få prata matematik 

och erhålla förklaringsmodeller av lärarna. (Folkbladet 6 februari, 2009). 
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1.1 Bakgrund 

 

Lgr -80: 

 

Låg- och mellanstadiet: 

 

Multiplikations- och divisionstabellerna inövas, eftersom de är viktiga förkunskaper vid såväl 

huvud- och överslagsräkning som vid inlärning av motsvarande algoritmer. Repetition av 

tidigare inlärda algoritmer och inlärning av multiplikation i algoritm med ena faktorn 

ensiffrig. Praktiska tillämpningar, främst huvud- och överslagsräkning på vardagsproblem i 

anslutning till de inlärda algoritmerna. 

 

Mellan- och högstadiet 

 

Tidigare inlärda algoritmer repeteras och multiplikationsalgoritmen utvidgas till att omfatta 

två flersiffriga faktorer. Huvud- och överslagsräkning på vardagsproblem i anslutning till de 

inlärda algoritmerna.  

Lpo-94: 

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret 

Eleven skall ha förvärvat sådana grundläggande kunskaper i matematik som behövs för att 

kunna beskriva och hantera situationer och lösa konkreta problem i elevens närmiljö.  

Inom denna ram skall eleven 

– ha en grundläggande taluppfattning som omfattar naturliga tal och enkla tal i bråk- och 

decimalform,  

– förstå och kunna använda addition, subtraktion, multiplikation och division samt kunna 

upptäcka talmönster och bestämma obekanta tal i enkla formler, 

– kunna räkna med naturliga tal – i huvudet, med hjälp av skriftliga räknemetoder och med 

miniräknare, 

Härstamningen för uttrycket algoritm uppstod då man önskade förklara tillvägagångssätt som 

användes för att klargöra matematiska uppgifter. En algoritm består av en mängd fastställda 

och begränsade anvisningar som finns i syfte att lösa ett matematiskt problem. Stegen i 

algoritmen upprepas ofta eller innehåller val inom givna ramar. De val som görs inom 

algoritmen kan grundas på likhetsgranskningar mellan storheter och logik enligt 

sanningsvärden. Algoritmer kan implementeras som funktioner eller procedurer, d v s 

praktiskt användas inom programmering, som datorprogram. Standardalgoritm preciseras som 

en algoritm som i allmänhet lärs ut i den svenska skolan för att göra uträkningar i något av de 

fyra räknesätten. (Funquist 2006). 
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Exempel på traditionella, svenska, lodräta algoritmer: 

 

Additionsalgoritm:  Subtraktionsalgoritm: 

      

     1      111 

     432   1000 

+ 1395    - 768 

   1827     232 

  

Skriftlig huvudräkning är en metod ursprungligen framställd av Birgitta Rockström, som 

utvecklade denna tillsammans med sina elever. Räknemetoden har därefter fått ett stort 

genomslag och lärs nu ut av många läromedelsförfattare. Skriftlig huvudräkning går ut på att 

man skriver ner ett mellanled angående hur man tänker då man räknar i huvudet. Syftet med 

mellanledet är att man ska slippa hålla för mycket i huvudet samtidigt. Numeriska uttryck 

simplifieras på det sättet och räknelagarna och sammanhangen mellan räknesätten utnyttjas 

och klargörs. Beräkningssystemet förkovrar även andra matematiska förmågor som en större 

kunskap om positionssystemet, tabellkunskaperna förbättras, innebörden av likhetstecknet blir 

tydligare, eleverna ser relationer mellan räknesätt, kreativitet och tänkande stärks samtidigt 

som både muntliga och skriftliga matematikfärdigheter utvecklas. (Eliason, Norberg 2002). 

 

Aritmetik - räknelära, innefattar elementära egenskaper hos speciella aritmetiska traditionella 

operationer som addition, division, multiplikation, och subtraktion.  

 

Exempel på skriftlig huvudräkning: 

 

143 + 236 = 379   (mellanled 300 + 70 + 9 )  Då det inte är någon växling kan 

mellanledet hållas i huvudet och svaret skrivas direkt. 

 

47,5 + 86,7 = 120 + 13 + 1,2 = 134,2  Varje talsort adderas för sig med den största först. 

 

62 – 46 = 20 – 4 = 16 Varje talsort subtraheras för sig, med den största först. 

 

26,45 – 3,67 = 23 – 0,22 = 22,78 Ibland kan ett tankeled innefatta flera talsorter. 

 

4,5 x 12 = 4,5 x 2 x 6 = 9 x 6 = 54   (Talet 12 delas upp i 2 och 6. Sedan multipliceras 4,5 

x 2. Produkten man får då multipliceras med 6.)  

 

4,44 x 1,75 = 2,22 x 3,5 = 1,11 x 7 = 7,77 (Talet löses genom ” hälften dubbelt” d v s hälften 

av den första termen multipliceras med den andra termen fördubblad.  

 

Multiplikation – räknas med talsorterna för sig, med den största först:  

 

4  45 = 4  40 + 4  5 = 160 + 20 = 180  eller 

 

4  45 = 2  2  45 = 2  90 = 180   som kallas för ”hälften dubbelt”. 
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”Kort multiplikation”                                                 6  4567 = 27
3
4

4
0

4
2              

Detta är motsvarigheten till Kort division. Man startar med entalen, sedan hålls 

minnessiffrorna i huvudet eller noteras.  

 

 ”Bakifrån med plus” används vid större subtraktionstal. Talet 100 – 83 = _. Man tänker sig 

då en tallinje där man märker ut det lägre talet 83 och det högre talet 100. Sedan börjar man 

med det lägsta talet som är 83 och räknar upp till det närmaste tiotalet som är 90. 83 → 90 = 

7. Därefter räknar man från 90 och upp till 100 till höger på tallinjen, 90 → 100 = 10. 

 

100 – 83 = 7 + 10 = 17. 

 

Kort division – är enkel särskilt om nämnaren är ensiffrig.  

 
2 1 

585 = 195 Eleven tänker ”3 i 5 går 1 gång, 2 över (skriver liten minnessiffra), 3 i 28 går 9  

  3                  gånger, 1 över” osv   (Emanuelsson, Johansson och Ryding 1991) 

 

Sammanfattning av taluppfattning , (Skolverket 1997)  

 

Tals betydelse och storlek – förståelse av positionssystemet och relationer inom och mellan 

tal.  Att kunna jämföra storleken på tal. Ekvivalenta uttryck – man kan dela upp och sätta 

samman tal för att lättare kunna göra beräkningar, 24 kan skrivas som; 2 x 12, 3 x 8, 2 x 2 x 2  

x 3 osv. Ett bråk går att skriva i decimalform, talet kan skrivas in på tallinjen. Operationers 

innebörd och funktion – innehållsdivision, om man multiplicerar med ett tal mindre än ett så 

blir produkten mindre än det man hade från början, rimlighetsbedömning. Strategier – 

uppskattning, huvudräkning, skriftlig huvudräkning, räkning med miniräknare.  

 

Distributiva lagen - binder samman addition och multiplikation: a(b+c) = ab + ac 

 

 4  (10 + 6) = 410 + 46 = 40 + 24 = 64 

 

Associativa lagen – visar att ordningen på faktorer inte spelar roll: a(bc) = (ab)c 

 

(84)25 = 8(425) = 8  100 = 800 

 

 TIMSS-studie är en internationell studie som undersöker elevers kunskaper i matematik och 

NO i årskurs 4 och årskurs 8. Studien organiseras av The International Association for the 

Evaluation of Educational Achievement (IEA) och genomförs vart fjärde år.  

 

1.2.2 Förord  

 

Eftersom att flera av dessa artiklar publicerats i en debatt som förts i nämnaren Tema så har 

jag valt att lägga dem i kronologisk ordning såsom debatten förts. Av den orsaken att 

diskussionen om lodräta algoritmer har pågått under flera år så har det gått lång tid mellan 

vissa av artiklarna. Detta gör att några av författarna publiceras flera gånger på olika ställen, 

då samma författare gjort flera inlägg i debatten. Författare som refereras flera gånger har 

under den långa tidsperioden kommit med nya infallsvinklar. Birgitta Rockström, 

upphovskvinnan till metoden skriftlig huvudräkning, blir ifrågasatt flera gånger, vilket gör att 

hon är med flera gånger och hon får även sista ordet i min litteraturgenomgång.  

  



 

5 

 

 

 
1.2.3 Litteraturgenomgång  

 

Kurt-Allan Paulssen intresserar sig för, i en rapport från 1985, hur stor betydelse vårt 

kulturarv har och varför olika länder räknar på skilda sätt. Självklart borde elever som 

kommer hit från andra länder få behålla sitt eget sätt att räkna även om det är olikt det 

svenska. Det är inte säkert att våra svenska algoritmer är de bästa, och vi kanske kan lära oss 

något då det gäller räkning av de invandrare som kommer hit. En lärare kan få nya aspekter på 

matematikämnet när den får se att det finns andra beräkningsstrategier som fungerar. I 

undersökningen sammanställdes räknesystem från flera länder för tal från de fyra skilda 

räknesätten.  

 

I somliga länder räknas additionsalgoritmen nerifrån, annars är det sättet som vi använder, d v 

s lodrät uppställning med beräkning uppifrån och ner, allmänt förekommande i de olika 

länderna. Förutom att minnessiffrorna skrivs på skilda ställen är den snarlik överallt. Länder 

som undervisats i den kinesiska skolan räknade ut additionen i två etapper. Subtraktion utförs 

vanligast med lånemetoden, där talet ställs upp lodrätt med det största överst, som vi också 

använder i Sverige. Det finns dock andra strategier, exempelvis, likatilläggsmetoden - man 

adderar samma tal till plus- och minusterm så att differensen blir oförändrad, och additiva 

metoden, man lägger i svaret till det tal som slutar på entalet i plustermen.  

 

                                                        11 

Addition på traditionellt sätt:          128  

                                                    +  897 

                                                       1025 

 

          

                                                           11 

Subtraktion på traditionellt sätt:       1649 

                                                        -  988 

                                                            661 

 

Likatilläggsmetoden: 1647 – 988 = _ . Om tolv läggs till i båda termerna, räknas differensen 

lätt ut i huvudet. Det ger 1659 – 1000 = 659. 

 

Additiva metoden: 988 + _ = 1647. Man ställer upp talet som i lånemetoden och räknar 

nedifrån, först läggs nio till, då får men en sjua som entalssiffra i plustermen. Sedan sätts ettan 

som minnessiffra intill tiotalssifffran i minustermen o s v.  

 

Kina utmärker sig på det sättet att man räknar nedifrån och upp både i addition och 

subtraktion. Kanske för att man vill ha enhetlighet. I andra länder förekommer det 

kombinationer av flera beräkningssätt. Paulsson föreslår att den additiva metoden införs, 

eftersom att det är den metod som kassörskorna använder då de ger tillbaka pengar i affärerna. 

Den vanligaste multiplikationsalgoritmen är den som vi också använder i Sverige. Han fann i 

granskningen fem olika divisionsalgoritmer som är ganska vanliga, den italienska, engelska, 

celsiusalgoritmen, den anglo-amerikanska och stolen. Förkortade divisionsalgoritmer är 

frekventa i de spansktalande länderna.  
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Detta är tre divisionsalgoritmer som har använts i Sverige: 

 

 
Han tycker att det är viktigt att lärare inser att vi bör bevara vårt kulturarv, men även att förstå 

att det finns en mängd räknesystem som brukas beroende av vilken kultur man härstammar 

ifrån. (Paulsson 1985). 

 

 Rockström har kommit fram till att elever som lär sig algoritmräkning ofta har sämre resultat 

än de elever som inte brukat algoritmer. Hon menar att algoritmräknarna utvecklar ett 

slentrianmässigt räknande utan talförståelse. Detta leder till att eleverna ställer upp tal som 

303 – 298, tal som de enkelt borde ha kunnat räkna med huvudräkning. Hon tycker att det är 

bättre att algoritmerna lärs ut först då huvudet inte är nog längre. Hon anser också att liggande 

stolen kan slopas till förmån för kort division vilken fyller sin funktion, dessutom tycker 

eleverna att liggande stolen och trappan är tråkiga. Ett bra alternativ är överslagsräkning och 

då talen blir allt för krångliga har eleverna tillgång till miniräknare. Att tabellkunskaperna 

effektiviseras är ett absolut måste för att kunna använda huvudräkning. Det är också bra för 

eleverna att lära sig att teckna matematiska uppgifter med symboler. Utifrån det kan eleven 

sedan bestämma vilket lösningssätt som passar. (Rockström 1988).  

 

Göran Emanuelsson tycker att det är elevernas rättighet att få reda på att det finns algoritmer. 

Han anser att det är riskabelt att helt ta bort något som hittills har fungerat bra till något 

oprövat. Själva tyngdpunkten på diskussionen borde flyttas. Fokus borde flyttas från att ligga 

på beräkningsmetoder till att handla om en utveckling av elevernas tänkande kring interaktion 

mellan uppgiftslösning och beräkningssätt. Det är inte standardalgoritmerna som är problemet 

när det gäller att få eleverna att utveckla egna alternativa beräkningsförfaranden, utan hur 

själva undervisningen bedrivs. (Emanuelsson 1989).  

 

Om den enda gången som algoritmerna används är i några skolår och sedan inte mera i livet 

så ifrågasätter Jan Unenge  hur nödvändigt det egentligen är för eleverna att lära sig 

algoritmer. Metoder som exempelvis räkning med miniräknare kan vara bättre och säkrare. 

Han anser att man kanske inte behöver vara så rädd för att byta ut gamla metoder mot nya, att 

vissa beräkningssätt använts i århundraden är inte ett giltigt skäl att behålla dessa.   

Han menar att eleverna, då algoritmerna slopas frågar sig ”hur kan jag göra”, istället för ”hur 

var det jag skulle göra”. I motsats till att följa en given struktur så öppnar sig en mängd 

möjligheter. De känner sedan en stolthet över att de funnit ett alldeles eget räknesätt och de 

behöver inte känna ångesten över att de har glömt bort hur de gjorde förra gången. Eleverna 

har möjligheter att hantera talen på en mängd sätt, har de glömt bort ett förfarande kan de 

använda en ny metod till nästa gång. Då barn får finna egna lösningar börjar de ofta med 
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överslagsräkning vilket utvecklar deras talförståelse, därefter justeras talet. Då algoritmer 

används finns det endast ett sätt, en lösning som är den rätta, dessutom är lösningen ett 

förfarande av endast entalssiffror. Han tycker att den reflekterande delen av matematiken då 

förloras. Om talet 401 – 397 fås till 196 så accepterar eleverna detta utan eftertanke. Hans 

åsikt är att de klarar sig bra utan algoritmer ändå tills det är dags att börja gissa kvadratrötter 

till tredjegradsekvationer. (Unenge 1989). 

 

Stieg Mellin-Olsen förespråkar en medelväg. Eleverna ska först få hitta på sina egna 

alternativa lösningar vilka därefter diskuteras i klassen. Därefter visar läraren den 

standardalgoritm som kan användas till talet och sedan får eleven själv välja vilken metod den 

anser är den bästa. Detta leder oftast till ett utnyttjande av standardalgoritmen som då eleven 

gör till sin personliga. De elever som vill fortsätta att bruka sina egna räknesätt ska tillåtas 

göra det. Den som ska avgöra vilket tillvägagångssätt som ska användas måste väl vara 

barnen själva och inte pedagoger eller forskare? Han tycker att algoritmen bör uppfattas som 

ett redskap bland andra som kan väljas och utnyttjas för den som önskar. Vidare menar 

Mellin-Olsen att lärarens uppgift är att lägga fram de redskap som finns på ett så skickligt sätt 

som möjligt. (Mellin-Olsen 1989). 

 

Om skolans ändamål är att förbereda eleverna för ett liv i samhället, varför ska eleverna då 

påtvingas algoritmer när det i livet utanför skolans väggar brukas miniräknare och 

kalkylprogram på datorn? Standardalgoritmerna har varit bra, men har nu tappat sitt syfte och 

blivit onödiga, tycker Unenge. Om det handlar om att bevara vårt kulturarv så kan precis lika 

gärna positionssystemet räknas dit, menar han. Det finns undersökningar som visar att 

utgången för mödan av algoritmundervisningen inte är värt besväret. Algoritmundervisningen 

skapar endast ångest för många elever som har svårt att ta till sig de strikta reglerna samtidigt 

som de vet att svaret kan fås korrekt från en miniräknare. En av hans synpunkter är att 

standardalgoritmerna blir meningslösa för eleverna då de vet att de är överflödiga. Han jämför 

ett skriftligt räknande med algoritmer med att fortsätta att tvätta kläder för hand trots att 

tvättmaskinen är uppfunnen! (Unenge 1989). 

 

Ska vi verkligen – utan vidare – slopa algoritmräkningen? Undrar Emanuelsson i en artikel 

med samma namn. Han menar att lärare har förmågan att göra undervisningen av 

standardalgoritmerna till en rituell gärning istället för en viktig inlärning. Lärarna har svårt att 

balansera algoritmundervisningen gentemot annan talförståelse. Följden blir att de ägnar 

alltför mycket tid åt algoritmerna och att övriga taluppfattningsövningar skrinläggs. Han anser 

att det behövs ramar för bokföring av själva det konkreta tänkandet vid räkning, och på grund 

av det behövs det algoritmer, formella eller informella. Det krävs också mallar för att kunna 

diskutera det matematiska tänkandet med andra. Emanuelsson efterlyser mera debatt om 

huruvida miniräknaren ska användas. Dessutom tycker han att debatten bör utgå mera från 

elevernas behov och önskemål. (Emanuelsson 1989).  

 

Rolf Hedrén ställer sig frågorna om lodrät algoritmräkning kanske är något förlegat som 

egentligen inte krävs i dagens moderna samhälle med miniräknare och olika datorprogram? 

Kanske undervisningen borde anpassas efter rådande situation? Räcker det med att ha en god 

taluppfattning på det sättet att man med hjälp av ett snabbt överslag i huvudet kan bedöma om 

ett tal man fått fram på mobiltelefonens miniräknare är rimligt eller inte? I kursplanen för 

femte skolåret står att eleverna ska erhålla grundläggande kunskaper i att räkna med naturliga 

tal i huvudet, med skriftliga räknemetoder och med miniräknare. Eleven har alltså rätt att själv 

välja det skriftliga räknesätt som passar.  
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Social kontruktivism, som är en matematikdidaktisk forskningsmetod, innebär att eleverna, 

med hjälp av tidigare erfarenheter och kunskap, aktivt konstruerar nya lärdomar själva och 

genom samverkan med varandra. Hedrén har gjort ett försök i en klass från andra till femte 

skolåret. Eleverna där fick inte lära sig standardalgoritmerna och inte heller deras föräldrar 

hade tillåtelse att undervisa dem i dessa. Istället uppmuntrades eleverna att använda 

huvudräkning och överslagsräkning. De använde Birgitta Rockströms läromedel, och hade 

också tillåtelse att använda miniräknare. Inte förrän i sjätte skolåret lärdes 

standardalgoritmerna ut då på föräldrarnas uppmaning. 

 

 Vid sammanställningen av undersökningen framkom att eleverna oftast använde olika 

varianter av den skriftliga huvudräkningen. De använde också prövning som beräkningssätt. 

Lättast hade de för addition och det svåraste var division. Vissa elever räknade ut 

multiplikationstal med addition, t ex 5 x 44, blev 88 + 88 + 44 = 220. Eleverna hade också 

problem vid tiotalsövergångar för subtraktionstal. Ett av problemen som upptäcktes vid 

utvärderingen av undersökningen var att eleverna använde likhetstecknet på fel sätt.  

Resultatet visade att eleverna klarar av att hitta sina egna beräkningsmetoder då det gäller 

lättare uppgifter. Vid svårare uppgifter som t ex kan lösas med division kan eleverna köra fast 

helt, då gäller det för läraren att bestämma om det är en algoritm som krävs eller om det går 

bra med miniräknare. Det tar längre tid då eleverna ska utveckla egna metoder men troligtvis 

ger det en bättre talförståelse än det mekaniska räknandet som algoritmerna ger upphov till. 

Hedrén kom fram till slutsatsen att det finns ändå fördelar med algoritmer framförallt vid 

beräkningar med större tal. Han tycker att algoritmerna borde införas först efter att eleverna 

fått prova sig fram till egna beräkningssätt och har fått mognaden att se standardalgoritmerna 

som en god hjälp i matematiken. (Hedrén 1999).      

  

Jonas Funquist har i sitt examensarbete studerat för- och nackdelar med standardalgoritmer. 

Han har angående detta beaktat några synpunkter från olika forskare. Det finns enligt 

forskningen både för- och nackdelar med algoritmräknande. Fördelar med att använda 

algoritmer är att de är starka och effektiva. De är generaliseringar som går att utnyttja på alla 

uppgifter inom ett visst område. En multiplikationsuppgift kan räknas ut med en algoritm 

oberoende av hur många siffror som talen består av och det har heller ingen betydelse om 

talen har decimaler eller inte, algoritmen går i alla fall att använda. Det går att lita på en 

algoritm, vet man hur man ska använda den så får man med säkerhet samma svar varje gång. 

Det är också bra att man tecknar ner beräkningen då det är lätt för läraren och andra att se vad 

man har gjort och härleda vilket misstaget är om svaret blivit fel. Nackdelar kan vara att man 

blir så säker på att algoritmen ger rätt lösning att man inte ens kontrollerar att det blivit rätt. 

En annan konsekvens av algoritmräknande kan resultera i att den utnyttjas även vid enkla 

uppgifter då algoritmräknaren borde ha löst uppgiften med huvudräkning. Något annat som 

kan poängteras är att algoritmerna räknas från höger till vänster medan skriftlig huvudräkning 

skrivs från vänster till höger vilket är mera naturligt.  

 

Många forskare drar slutsatsen att det är räknandet med ental som gör standardalgoritmerna 

undermåliga. Elevernas talförståelse drabbas på det sättet att de förlorar förståelsen för att 

siffrornas positioner ger olika värden i ett tal. Elevernas matematiska progression hämmas då 

brukandet av standardalgoritmerna leder till ett stereotypt tänkande där kreativiteten förloras 

då eleven endast fokuserar på vilken algoritm som är användbar i detta fall. Det finns en 

diskussion om att byta ut algoritmerna mot miniräknare, vilket kan vara riskabelt då man 

oftast litar obevekligt på miniräknarens svar. Det skulle i så fall kräva mera träning på 

överslagsräkning så att eleverna blir duktiga på rimlighetsbedömning. Att eleverna får 
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använda sina egna räknemetoder gör dem ofta duktiga på överslagsräkning och 

rimlighetsbedömning.  

 

Om man ämnar fortsätta att studera kan standardalgoritmerna vara oersättliga eftersom ett 

stort antal matematiska tillämpningar grundar sig på dessa. Funquist ställer frågan ” om man 

skulle få för sig att stryka standardalgoritmerna ur undervisningen i de tidigare åren, är det 

mycket viktigt att se till att lärare på grundskolans senare del är införstådda med detta. Vad 

händer annars när elever kommer upp på högstadiet och förväntas kunna standard-

algoritmerna?” En annan viktig aspekt på att eleverna få använda sina egna metoder är att de 

då tvingas diskutera och förklara hur de tänker. Det ger ett annat perspektiv och man kan lära 

sig mycket på att själv förklara för någon annan hur man har tänkt. Slutsatsen Funquist 

kommer fram till är att algoritmerna bör finnas kvar, men att de introduceras efter att eleverna 

har utvecklat sina egna beräkningsmetoder. Detta för att elevernas talförståelse ska få chansen 

att förkovras och kunskaperna om positionssystemet ska stärkas.  Han menar att egentligen 

spelar det ingen roll om eleverna använder sina egna räknesätt eller standardalgoritmer bara 

de har en metod som de behärskar och kan hantera så att den tjänar sitt syfte. (Funquist 2006) 

 

I artikeln ”elever har rätt att lära sig räkna” frågar sig Bengt Johansson vem som egentligen 

bestämmer hur undervisningen ska avvägas gentemot huvudräkning, mot andra 

omskrivningssätt för delberäkningar, överslagsräkning och miniräknare? Hurdana kunskaper 

ska ges till eleverna för att ge dem den rätta förtrogenheten för att kunna göra de rätta 

metodvalen vid beräkningar? Algoritmernas existensberättigande har diskuterats flitigt, inte 

minst i och med att miniräknarens intåg, men vilka rättigheter har eleverna i realiteten? 

 

På 1960-talet introducerades gemensamma standardalgoritmer för hela landet. Trappan kom 

först och 1979 började liggande stolen att användas. De ansågs underlätta för att få rätt 

placering av decimaltecknet i kvoten, även omkastningsfel av nämnare och täljare minskade. 

Det menades att en allmänt vedertagen metod skulle göra det gynnsammare vid byte av lärare, 

lärobok och skola, och det ansågs viktigare än att eftersträva det ”bästa” sättet.  

 

Efter hand har detta synsätt ändrats. Det har istället eftertraktats att låta eleverna behålla egna 

påhittade metoder och att undslippa ”slavande” algoritmer vilket man ansett varit en grund för 

matematikångest. Taluppfattning, räknelagar, relationer mellan olika räknesätt, laborativt 

material och att förkunskaperna för algoritmberäkningar är liknande har inte värderats. Det 

har även fokuserats på frågan om att finna det bästa räknesättet. Lärarens syn på olika 

beräkningsmetoder påverkar också vilka räknesätt eleverna kommer att använda. Om läraren 

anser att algoritmerna är automatiserande, mekaniska och tråkiga kommer detta att ha en 

inverkan på eleverna. När skolan decentraliserades blev lärarnas ansvar större, tilltron till 

lärarutbildningen ökade samtidigt som kursplanen ändrades och blev mindre detaljstyrd. 

Medan anvisningarna i Lgr -80 är detaljerade då det gäller algoritmer så används uttrycket 

skriftliga räknemetoder i Lpo-94. Slutligen berättar Johansson om en skolår femklass som han 

tillfälligt undervisat i och som undanhållits från standardalgoritmer. Han ber dem räkna ut 

divisionen 834/6 vilket de gör, med hjälp av ett antal varianter. En elev går fram till tavlan 

och löser divisionen med liggande stolen vilken hans far lärt honom i ”smyg”. 

Divisionsalgoritmen som de övriga eleverna inte sett tidigare orsakar stor uppståndelse i 

klassen, de övriga eleverna blir imponerade och tycker att algoritmen är smart. (Johansson 

2006).    

 

Det viktigaste är att de olika räknesätten kommer från eleverna själva, menar Hedrén. Det är 

själva ansättandet av olika metoder som är till ondo för eleverna och som reducerar deras 
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kreativa förmåga. Han tycker att det är betydelsefullt om eleverna får diskutera matematik och 

utbyta tankegångar med varandra. Det kan inte krävas att alla elever hittar på sina egna 

räknemetoder men de borde få möjlighet att lära av varandra anser han. Algoritmräkning bör 

införas först efter att eleverna fått prova sig fram till sina egna förfaranden. Han menar också 

att det absolut sämsta skulle vara att införa två tillvägagångssätt, skriftlig huvudräkning och 

algoritmer samtidigt. Detta skulle kunna göra eleverna förvirrade och bli precis lika 

påtvingande för dem som standardalgoritmer. Fokus måste ligga på väsentligheten av att 

eleverna tillåts uppfinna egna tekniker fastslår han i en artikel.  (Hedrén 2006)  

 

Birgitta Rockström menar att den goda taluppfattning som eleverna har går förlorad då de 

börjar räkna med algoritmer eftersom att det då endast krävs att man räknar med ental i 

uppställningarna. När hon utarbetade sin metod, skriftlig huvudräkning, lät hon eleverna hitta 

på hur man skulle teckna, med villkoret att de skrev den största talsorten först och att de 

använde likhetstecknet på rätt sätt. Hon anser att denna räknemetod ger en god insikt i 

positionssystemet och att eleverna blir duktiga på överslagsräkning, den tillvaratar dessutom 

elevernas naturliga sätt att tänka. Den skriftliga huvudräkningen handlar om att komma fram 

till de enklaste och roligaste räknemetoderna utan några strikta regler. Den gör också att 

eleverna pratar matte då de får förklara hur de kommer fram till det enklaste mellanledet. Det 

kan vara så att de vuxna färdiga lärarna har svårt för att se de okonventionella lösningar som 

är så självklara för barnen. Eftersom att hon tycker att både räkning med miniräknare och 

divisionsalgoritmen är tråkig och fantasilös för eleverna har hon infört kort divison som är 

mera kreativ på det sättet att eleven själv med avseende på talets storlek får placera ut 

decimaltecknet där det ska vara och dessutom får eleverna tänka med utfyllnad d v s lägga till. 

Hennes elever hittade själva på ett multiplikationssätt som de benämnde kort multiplikation. 

Hon menar att ju flera räknemetoder en elev behärskar desto flera möjligheter har den att välja 

en passande för uppgiften. När eleverna själva får välja alternativa beräkningsmetoder så ökar 

deras logiska och analytiska förmåga inom alla matematiska områden. (Rockström 2006). 

 

Två lärarstudenter frågar sig i artikeln ”Skriftlig huvudräkning – en vågrät algoritm?” om man 

kan tänka sig att även skriftlig huvudräkning blir en algoritm? De menar då med algoritm en 

övertagen beräkningsmetod med ett på förhand givet mönster för beräkning precis som 

standardalgoritmer. Syftet med den skriftliga huvudräkningsmetoden är ju att eleverna själva 

ska komma underfund med räknesättet. Elever som använder läromedel som Brigitta 

Rockströms bok, Matteboken (Rockström 1998) blir inte alls uppmuntrade att tänka själva 

utan de får uppmaningen att skriva ett vågrätt mellanled med varje talsort för sig och börja 

med den största talsorten. Även detta kan leda till ett automatiserat räknande där eleverna inte 

är riktigt medvetna om vad de gör. De tycker att då skriftlig huvudräkning börjar läras ut som 

metod så har det pedagogiska syftet, att barnen ska använda sina egna metoder, gått förlorat. 

Om den skriftliga huvudräkningsmetoden ska fungera så måste undervisningen läggas upp på 

ett annat sätt med elevernas eget tänkande i mittpunkten och inte fokus på undervisande av en 

viss metod.  (Nygren och Persson 2006).  

 

Universitetslektor Per-Olof Bentley har genomfört en undersökning i form av en TIMSS-

studie där han testade matematikkunskaper hos 300 elever i årskurs ett - fyra och sju från Lilla 

Edet i Göteborg. Resultatet visade att eleverna hade bristande kunskaper i förståelse av 

begrepp och begreppsmodeller. I årskurs fyra i taluppfattning och aritmetik, och i årskurs åtta 

var det inom områdena algebra och geometri. Misstagen som eleverna gjorde var 

genomtänkta och befästa, de fel som gjordes i årskurs fyra återupprepades i årskurs åtta. 

Eftersom de oriktiga metoderna som tillämpades var befästa tar det tid att lära om, men det är 

möjligt. Undersökningen visade att eleverna använde fel beräkningsprocedur till uppgifter. 
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Det framkom att då eleverna skulle kombinera olika metodsätt i textproblem upplevdes det 

som att det var en typ av problem som de inte stött på tidigare. Detta skulle kunna avhjälpas 

genom diskussioner mellan lärare och elever om begreppsförståelse, där eleverna får 

bekräftelse om att de förstått. Även fortsatt vidareutbildning av lärare i begreppsanpassningar 

är tillrådigt. (Bentley 2008).  

Rockström försvarar sin metod med att eleverna måste ha vissa lärdomar för att kunna 

begagna skriftlig huvudräkning. Man måste ha förståelse för att 86 = 80 + 6 och att om 3 + 4 

= 7, så blir 30 + 40 = 70. Även likhetstecknets betydelse är viktig för att kunna skriva ett 

mellanled på rätt sätt, 52 + 31 = 80 + 3 = 83. Dessa förkunskapskrav får inte förbises. Logiken 

i subtraktionstalen kan vara enklare för barnen att förstå än för de vuxna. 58 – 32 = 20 + 6 = 

26 eller 83 – 29 = 60 – 6 = 54 följdriktigheten i detta är uppenbar för eleverna. Vid beräkning 

av större tal hittar eleverna på andra sätt. 533 – 397 = 536 – 400 = 136, termerna har ökats 

med tre. Rockström är kritisk till att vissa läromedel uppmanar eleverna att ”räkna bakifrån 

med plus” vilket hon tycker är ett vanställande av hennes system. Talet 157 – 23 blir således 7 

+ 70 + 57 = 134. Detta sätt blir alldeles för krångligt, hennes metod, med varje talsort för sig, 

hade gett; 100 + 30 + 4 = 134. Eleverna ska kunna välja tankesätt beroende på vilket tal de är 

i färd att beräkna. Talet 4,5 x 12 löstes av en elev som kunde multiplikationstabellen på det 

här sättet; 4,5 x 2 x 6 = 9 x 6 = 54. Eleverna förstod att använda de associativa och 

distributiva lagarna utan instruktioner om detta. På det här viset kunde eleverna sedan koppla 

att om man fördubblade den ena termen i en multiplikation och tog hälften av den andra, så 

får man samma svar; En elev räknade med detta system ut 4,44 x 1,75 = 2,22 x 3,5 = 1,11 x 7 

= 7,77. Hennes elever var så kreativa att de kunde lösa 456 x 789 med hjälp av skriftlig 

huvudräkning istället för miniräknare. Skriftlig huvudräkning ger mycket stor övning i 

problemlösningsförmåga och kreativt tänkande som eleverna sedan kan tillämpa även inom 

andra områden. (Rockström 2007).  

1.3 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med den här undersökningen var att ta reda på i vilken utsträckning eleverna i skolår 

sju använde olika räknemetoder. De två särskiljande metoderna skriftlig huvudräkning och 

räkning med lodräta algoritmer har främst studerats. Om det fanns det skillnader i 

undervisningen av de skilda räknemetoderna på olika skolor studerades och vad det var som 

påverkade vilka räknemetoder som lärdes ut. Var det lärarna, läromedlet, forskningen eller 

fanns det andra orsaker som påverkade vilken räknemetod som lärdes ut. Anses någon av de 

två räknemetoderna vara bättre än den andra.   

 

1) Vilka räknemetoder använder eleverna?  

2) Vilka olika läromedel används, och vilka räknemetoder är vanligast i dessa böcker?  

3) Vilka räknemetoder för de fyra räknesätten lärs ut på mellanstadiet, d v s mellan skolår 

fyra till sex?  

4) Är någon av de två beräkningsprocedurerna bättre än den andra?  
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2. METOD 

2.1 Urval 

 

Undersökningen genomfördes i fyra klasser med sammanlagt 70 elever i skolår sju. Tre av 

grupperna går på partnerskolan och den fjärde klassen är från en annan skola. Eleverna i 

klasserna kommer från skilda skolor men har sammanförts till skolår sju.  

 

Innan undersökningen genomfördes tillfrågades föräldrarna på partnerskolan angående om 

deras barn fick delta i en matematikdiagnos. Ett formulär med tillhörande svarslapp skickades 

med eleverna hem till deras vårdnadshavare. Barnen på den tredje skolan, d v s skola C i 

undersökningen ingick redan i ett forskningsprojekt med föräldrarnas tillstånd så det ansågs 

onödigt med ytterligare en förfrågan till föräldrarna där. Eleverna informerades också om att 

det var frivilligt att delta, men att det var en god hjälp till mig i mitt examensarbete om de var 

med. Skolorna kommer att benämnas partnerskolan och skola A, B och C. 

 

Tre lärare för skolår fyra-sex från skolorna A, B och C och fyra lärare för skolår sju från 

partnerskolan och skola C har intervjuats. Lärarna namnges inte utan får vara anonyma. 

 

2.1.1 Bortfall 

 

 De diagnoser som gjorts av elever som kommer från andra skolor än skola A, B och C har 

plockats bort, då jag har ansett att detta underlag blivit för litet för att dra några slutsatser av.  

Då eleverna sammanlagt kommer från tio olika skolor blir bortfallet på grund av detta relativt 

stort. Antalet elevresultat som plockats bort på grund av detta är 10 stycken.  ändring 

 

Två av eleverna har avstått från att skriva vilken skola de har gått på tidigare vilket har gjort 

underlaget oanvändbart. ändring 

 

Eftersom att vissa elever kom försent och av andra orsaker fick mindre tid på sig att göra 

diagnosen blev de ofullständigt gjorda. Tio diagnoser har plockats bort p g a detta. ändring 

 

 2.2 Datainsamlingsmetoder 

Det metodsätt som jag använt för genomförande av undersökningen är att eleverna har fått 

göra en diagnos. Denna matematikdiagnos har varit anonym, icke könsdefinierad men 

eleverna har fått ange vilken skola de gått i tidigare. Den analyserades kvantitativt med 

tabeller och diagram. Jag tittade på hur många som har löst uppgifterna och på vilken 

räknemetod de har använt.   

Intervjuerna med lärarna för skolår fyra – sex och för skolår sju – nio genomfördes muntligt 

på respektive skola. De spelades in och analyserades på ett kvalitativt sätt.  

Läromedlen har studerats kvalitativt och jämförts mot varandra.  
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2.2.1 Matematikdiagnosen 

 

Provet bestod utav sjutton matematikuppgifter. De indelades i de fyra räknesätten; addition 

(fyra uppgifter), subtraktion (fyra uppgifter), division (fyra uppgifter) och multiplikation (fem 

uppgifter). Eleverna fick dessutom fylla i vilken skola de hade gått i tidigare, från skolår fyra 

till skolår sex.  

 

Diagnosen konstruerades på det sättet att det jag antog vara de lättaste räknesätten d v s 

addition och subtraktion stod först. Därefter kom divisions- och multiplikationsuppgifterna 

som jag misstänkte skulle bli svårare för eleverna. Eftersom syftet med diagnosen var att se 

vilka beräkningssätt eleverna använde så gjordes matteuppgifterna så att de skulle bli lagom 

svåra, de fick inte vara så lätta att huvudräkning kunde användas alltför lättvindigt men inte 

heller så invecklade att eleverna kunde få problem med att genomföra diagnosen. Det skulle 

finnas goda möjligheter att utnyttja skilda beräkningssätt som skriftlig huvudräkning, 

algoritmer eller vanlig huvudräkning.  

 

2.2.2 Intervjuerna av lärarna för skolår fyra – sex och sju – nio 

 

Intervjuer har genomförts av tre stycken lärare för skolår fyra - sex och fyra stycken lärare för 

skolår sju. Lärarna har kontaktats via e-post. Intervjuerna har sedan skett individuellt på de 

skilda skolorna och har spelats in med hjälp av mp3-spelare.  

2.3 Procedur 

 

Före själva provtillfällena hade jag en hel del korrespondens via e-post med min LLU i ett 

samarbete om diagnosens utformning. Mitt första undersökningsförslag innehöll något för 

invecklade matematikuppgifter vilka omarbetades några gånger och den slutliga diagnosen 

blev en lättare version.  

 

Själva provtillfällena har gått till så att jag har berättat för klassen att detta är mitt 

examensarbete och att de hjälper mig i min utbildning. Sedan har jag sagt att diagnosens syfte 

är att jag vill se vilka beräkningsstrategier som de använder. Att de ska låta alla anteckningar 

som visar hur de har tänkt angående någon uppgift vara kvar. Även om de misstänker att de 

fått ett felsvar och tror att de inte kan räkna ut uppgiften så vill jag ändå att den början till 

uträkning som de gjort får vara kvar, då ser jag i alla fall vilken strategi som de har ämnat 

utnyttja. Jag har dessutom sagt att de inte får använda miniräknare. De har arbetat enskilt utan 

samarbete. De har upplysts om att undersökningen är frivillig och att de när som helst kan 

välja att avsluta diagnosen. 

 

Eleverna har oftast fått en 50-minuterslektion på sig att utföra diagnosen, vilket har visat sig 

vara tillräckligt. Men i några fall har oförutsedda omständigheter gjort att de endast fått 35-40 

minuter på sig vilket har resulterat i att de inte blivit färdiga.  
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3. RESULTAT 
 

Det jag har varit intresserad av i undersökningen är vilka räknemetoder eleverna valde och om 

det skulle finnas några skillnader i elevernas val av räknemetoder för samma tal då jag 

jämförde eleverna från tre stycken olika mellanstadieskolor med varandra. Jag har främst tittat 

på räknemetoderna skriftlig huvudräkning, lodrät algoritm och huvudräkning. 48 elever har 

deltagit i undersökningen. 20 från skola A, 18 från skola B och 10 från skola C. Ett tal för 

varje räknesätt, dock två tal för multiplikation, har valts ut och presenteras med hjälp av 

diagram i resultatet.   

 Vilka räknemetoder använder eleverna? 

 

3.1 Resultat av diagnos 

 

På grund av att endast vissa figurer har valts ut ur bilagorna blir figurnumreringen; 3, 8, 12, 

14 och 16. För fullständiga resultat med tabeller och diagram för alla uppgifter, se bilaga 3. 

 

Uppgift a) 105 + 98 =   ( bilaga 3, tabell 1, figur 1) 

 

Exempel på metodval som eleverna gjort för tal a: 
 

    98                      100 + 90 + 13 = 203                                190 + 13 = 203 

+105 

  100 

    90 

    13 

  203 

 

Uppgift b) 128 + 897  =  ( bilaga 3, tabell 2, figur 2) 

 

Exempel på metodval som eleverna gjort för tal b: 
 

  897  800 + 100 = 900              890+120+15=1025 

  128      90 + 20 = 110 

1000            7 + 8 = 15 

    25                     1025 

1025 
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Uppgift c) 36,2 + 15,85 = 

Beräkningssätt som eleverna på de olika skolorna använde för uppgift c) 
 

 
Figur 3: Beräkningssätt för 36,2 + 15,85 = 

18 elever från skola A använde skriftlig huvudräkning då de beräknade talet. Av dessa var det 

åtta som räknade rätt. Av de elever som gjorde diagnosen från skola B använde nio skriftlig 

huvudräkning som metod. Sex av dessa räknade rätt. En elev från skola C använde skriftlig 

huvudräkning för att räkna ut talet, den eleven räknade rätt. Ingen elev från skola A använde 

huvudräkning för talet. Sju av eleverna från skola B använde huvudräkning för talet, tre av 

dessa räknade rätt. Av eleverna från skola C var det sex som använde huvudräkning, två av 

dessa räknade rätt. Algoritm användes av två elever från skola A, en av dessa räknade rätt. 

Ingen av eleverna från skola B använde algoritm som metod. Av de tre elever från skola C 

som använde algoritm som metod, var det två som räknade rätt. 

 

Exempel på metodval som eleverna gjort för uppgift c: 
 

30 + 10 = 40   6 + 5 = 11   0,2 + 0,8 = 1  0,00 + 0,05 = 0,05   40 + 11 + 1 + 0,05 = 52,05 

 

40 + 11 = 51   2 + 85 = 87   = 51,87  

 
40 + 11 = 51   0,2 + 0,85 = 1,05   51 + 1,05 = 52,05 
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Uppgift d) 58 322 + 1465 =  (se bilaga 3, tabell 4, figur 4) 

 

Exempel på metodval som eleverna gjort för uppgift d: 

58322    50000 + 9000 + 700 + 80 + 7 = 59787            58000 + 1000 = 59000   

+1465                        300 + 400  = 700 

50000                           20 + 60    =  80 

  9000                              2  + 5     =   7 

    700                     59787 

      80 

        7 

59787 

 

Uppgift e) 567 - 325 =   (se bilaga 3, tabell 5, figur 5) 

Exempel på metodval som eleverna gjort för uppgift e: 
 

567 – 325 =  567 500 – 300 = 200   60 – 20 = 40   7 – 5 = 2  = 242 

    5 -  3 =  2                      -325 

    6 -  2  = 4                       200  

    7 -  5  = 2    40 

      2 

  242 

 

Uppgift f) 1649 - 988 =  (se bilaga 3, tabell 6, figur 6) 

Exempel på metodval som eleverna gjort för uppgift f: 
 

   1000 – 900 = 100                 1600 – 900 = 700 + 40 = 740               1600 - 900 = 700 

     600 -   80  = 520     740 – 80 = 660 + 9 = 669                , 40 + 80 = 110 

40-8 =  32 + 7 = 39                          9 + 8  = 17   

                         659                          700 – 110 = 590 – 17 = 583 

 

Uppgift g) 1000 - 989 =  (se bilaga 3, tabell 7, figur 7) 

Exempel på metodval som eleverna gjort för uppgift g: 
 
1000 – 900 – 80 – 9 = 11  989 → 11 → 1000 = 11 
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Uppgift h)  2,25 – 1,75  = 

 

Beräkningsmetoder som eleverna från de olika skolorna har använt för uppgift h): 

 
Figur 8: Beräkningssätt för 2,25 – 1,75 = 

Av de 15 eleverna från skola A som brukade skriftlig huvudräkning för talet, var det 12 som 

räknade rätt. Sju av de tio eleverna från skola B som använde skriftlig huvudräkning som 

metod räknade rätt. Två av de sex eleverna från skola C som använde skriftlig huvudräkning 

för talet fick ett korrekt svar. Den elev från skola A som brukade huvudräkning för talet 

räknade rätt. Sju av de sju eleverna som använde huvudräkning som metod från skola B 

räknade rätt. Ingen av de tre eleverna som använde huvudräkning som metod från skola C 

räknade rätt. Alla tre elever från skola A som använde algoritm som metod räknade rätt. Ingen 

av eleverna från skola B använde algoritm som metod.  Från skola C var det tre elever som 

använde algoritm för talet, en av dessa elever har räknat rätt. 

 

Exempel på metodval som eleverna gjort för uppgift h: 

 
1,75 → 2 = 0,25 0,05 + 0,2 + 0,25 = 0,5         2-1=1  0,25→0,75 = 0,50 = 1,50 

2  →2,25 = 0,25 

                   0,50 
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Uppgift i) 834/6  =   (bilaga 3, tabell 9, figur 9) 

Exempel på metodval som eleverna gjort för uppgift i: 
 

25   24 

834 = 139                              834 

  6                                           6 

                          100 

  180 

    70 

   350 

 

 

Uppgift j) 97/4  =   (bilaga 3, tabell 10, figur 10) 

Exempel på metodval som eleverna gjort för uppgift j: 
 

112   1 

97,00 = 24,25  97  = 24   1 rest  

   4   4 

 

Uppgift k) 2400/60  =   (bilaga 3, tabell 11, figur 11) 

Exempel på metodval som eleverna gjort för uppgift k: 
 

2400 = 40    2400  = 40                       2 

  
60

      
60  

                      2400  =  40 

                               60 
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Uppgift l)  480/5  = 

 

Beräkningsmetoder som eleverna från de olika skolorna har använt för uppgift l): 

 
Figur 12: Beräkningssätt för 480/5 = 

Endast två av eleverna har använt skriftlig huvudräkning som metod, dessa elever kommer 

från skola B, en av dem räknade rätt. En elev från skola A brukade huvudräkning som metod, 

den eleven räknade rätt. Fyra av eleverna från skola B utnyttjade huvudräkning som metod, 

två av dessa elever räknade rätt. Av de fyra elever från skola C som använde huvudräkning 

som metod räknade alla rätt. 13 elever från skola A brukade kort division som metod, sju av 

dessa räknade rätt. Av de sex eleverna från skola B som använde kort division som metod, 

räknade fyra rätt.  

 

Exempel på metodval som eleverna gjort för uppgift l: 
 

  43   43 

480  480 = 96 

    5     5 
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Uppgift m) 5 x 41  =   (se bilaga 3, tabell 13, figur 13) 

Exempel på metodval som eleverna gjort för uppgift m: 
 

 5 x 40 = 200                       40 x 5 = 80 + 80 = 160 + 40 = 200 + 5 = 205 

       5 x 1 = 5 

200 + 5 = 205 

 

Uppgift n)  25,25 x 3  = 

 

Beräkningsmetoder som eleverna från de olika skolorna använde för uppgift n): 

 
Figur 14: Beräkningssätt för 25,25 x 3 = 

Av de 12 eleverna från skola A som använde skriftlig huvudräkning som metod, räknade tio 

rätt. Två av eleverna från skola B använde skriftlig huvudräkning som metod, dessa räknade 

rätt. Även från skola C var det två elever som använde skriftlig huvudräkning som metod, 

även dessa räknade rätt. Av de fyra eleverna från skola A som använde skriftlig huvudräkning 

som metod, räknade två rätt. Tio av eleverna från skola B använde huvudräkning som metod, 

nio av dessa fick ett korrekt svar. Från skola C var det fyra elever som brukade huvudräkning 

som metod, dessa fyra fick ett riktigt resultat. Den elev från skola A som använde en algoritm 

fick ett korrekt svar. Även från skola B fick den elev som brukade en algoritm ett korrekt 

resultat.  
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Exempel på metodval som eleverna gjort för uppgift n: 
 

                   20 x 3 = 60                  25 x 3 = 75                                     3 x 20 = 60  

                    5 x 3  = 15       0,25 x 3 = 0,75                         3 x 5  = 15 

              0,25 x 3= 0,75                    =75,75                                   3 x0,2 = 0,6 

 60 + 15 + 0,75 = 75,75                                                                       3x0,05=0,15 

               75,75 

 

Uppgift o) 4 x 99,5  =   (bilaga 3, tabell 14, figur 14) 

Exempel på metodval som eleverna gjort för uppgift o: 
 

99 x 4 = 99 + 99 = 90 + 90 = 180 + 18 = 198 + 198 = 200 +180 + 16 = 396 + 2 = 398 

 

4 x 90 = 360       

  4 x 9   = 36 

   4 x 0,5 = 2 

           = 398 

 

Uppgift p)  1,5 x 1,5  = 

 

Beräkningsmetoder som eleverna från de olika skolorna använde för uppgift p): 

 

 
Figur 16: Beräkningssätt för 1,5 x 1,5 = 
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Av de sju elever från skola A som använde metoden skriftlig huvudräkning, var det en elev 

som räknade rätt. Ingen av de två eleverna som brukade skriftlig huvudräkning för talet 

räknade rätt. Åtta av eleverna från skola A brukade metoden huvudräkning för talet, en av 

eleverna räknade rätt. Från skola B var det åtta elever som använde huvudräkning, fem av 

dessa räknade rätt. Av de sju elever från skola C som brukade huvudräkning som metod, var 

det två som fick ett korrekt svar. En av eleverna från skola A provade algoritm som metod, 

denna elev räknade inte rätt. 

Exempel på metodval som eleverna gjort för uppgift p: 
 

           1 x 1 = 1                          1 x 1 = 1        1,5 x 1 = 1,5 

     1 x 0,5 = 0,5  2 x 0,5 = 1  1,5 x 0,5 = 0,75 

     0,5 x 1 = 0,5              = 2                 = 2,25 

0,5 x 0,5 = 0,25 

               = 2,25 

 

 Vilka räknemetoder för de fyra räknesätten lärs ut på mellanstadiet, d v s 

mellan skolår fyra till sex? 

 

3.2 Intervjuer med tre lärare för skolår fyra – sex på skola A, B och C 

 
(Individuella intervjuer, se bilaga 4-6) 

 
 

1. Vilket läromedel använder ni? 

På skolan A används Mattemosaik, den kan användas på hela mellanstadiet enligt 

läraren. Skola B använder Mattestegen. Skola C använder flera läromedel, olika elever 

använder skilda läromedel. Mattestegen och Mattemosaik förekommer på skola C, 

men till enstaka elever används också Mattegruvan. 

 
2. Vad var det som avgjorde vilket läromedel ni valde?  

Skola A har tittat på vad som tas upp i de nationella proven då läromedlet valdes. Det 

var några lärare från skolan som diskuterade vad de tyckte stämde överens med de 

nationella proven, och då valdes Mattemosaik, det läromedlet verkade mest korrekt. 

På skola C är det Mattestegen som har använts eftersom att det stämmer bra med 

inlärningsgången för Montessori. Dock är det nytt för i år att man har valt 

Mattemosaik, detta val gjordes för att Mattemosaik kändes lättare att greppa för 

eleverna. Det finns dock elever i skolan som kommer att fortsätta att uttnyttja 

Mattestegen, det som är bra med den är just de olika stegen som bygger på varandra. 

 

3. Hur noggrant följer ni läromedlen? Vad kompletterar ni med? 

 

Ingen av lärarna tycker att det går att följa läromedlet slaviskt. De väljer ut tal ur 

läromedlet, de kompletterar med olika typer av kopieringsunderlag som t ex Birgitta 

Rockströms, Matematik i 30 punkter, Matterepet. Matematikpapper från Gamla 
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Mattestegen och Räkneresan används. Det finns kortsystem medvardagsmatematik, 

laborativt material, känguruuppgifter från Lektion.se mm. 

 

4. Hur ofta byter ni läromedel, när bytte ni senast? 

 

Läromedlet byts inte ut så ofta på någon av skolorna. På någon av skolorna har man 

haft samma läromedel i fem år. Det finns ingen anledning att byta då det fungerar bra.  

 

5. Hur utvärderas läromedlet? 

Läromedlet jämförs med det som tas upp i de nationella proven dessutom jämför man 

med kursplaner. Arbetslaget diskuterar läromedlet och hur det går för eleverna att 

arbeta med de uppgifter som finns. 

 

6. Lär ni ut de traditionella räknemetoderna med lodräta uppställningar? I så fall från 

vilket skolår? 

Skola A lär ut algoritmerna från årskurs sex, men de svagare eleverna får lära sig 

algoritmerna från årskurs fyra. Skola B lär ut algoritmerna från årskurs fyra. Det beror 

på att skolan har kontakt med lärare på högstadiet som önskar detta, annars om de 

skulle följa läromedlet så skulle algoritmerna inte läras ut förrän i årskurs sex. Skola C 

lär ut algoritmerna från skolår fem-sex det är svårt att säga exakt. Den här läraren har 

inte eleverna för skolår fyra, men den upplever att eleverna ofta redan har lärt sig 

algoritmerna då de kommer till femman.  

 

7. Lär ni eleverna de fyra räknesätten med s k skriftliga räknemetoder  (skriftlig 

huvudräkning med mellanled) utan traditionella,( lodräta), uppställningar? 

 

Läraren på skola A säger att för subtraktion så får eleverna lära sig ”bakifrån med 

plus” som är en form av så kallad skriftlig huvudräkning. Läraren tycker att det är en 

bra metod som även föräldrarna kan förstå. Den här läraren för skola A menar att då 

eleverna får räkna med mellanled i subtraktion, så har de svårt för att se om det ska 

vara plus eller minus utan det blir fel. Läraren anser att för subtraktion är det svårt att 

hitta en metod som passar alla och att man då måste använda många olika metoder. 

Läraren på skola B lär inte ut skriftlig huvudräkning som metod, ofta har eleverna lärt 

sig den på lågstadiet och de får också fortsätta med metoden om de vill, men läraren 

fortsätter inte med den. Läraren på skola C lär ut skriftlig huvudräkning men den 

läraren upplever inte att eleverna kan metoden sedan lågstadiet. Läraren går igenom 

talsorter för sig då det gäller addition,” bakifrån med plus” då det gäller subtraktion, 

kortdivision och skriftliga huvudräkningsmetoder för multiplikation. Eleverna får 

använda den metod som passar dem bäst. 

 

8. Föredrar du någon av metoderna? Tycker du att eleverna ska lära sig båda sätten? 
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Läraren på skola A visar eleverna så många metoder som möjligt. Eleverna kan få lära 

sig olika metoder beroende på vilken uppgift det är. Läraren på skola B menar att 

algoritmerna har visat sig vara bättre för svaga elever. Eleverna gör misstag vid 

subtraktion då de använder skriftlig huvudräkning, misstag som inte sker vid lodrät 

algoritmuppställning. Läraren säger att de som behärskar dem, de kan få lära sig båda  

metoderna. Läraren på skola C säger att den föredrar lodräta algoritmer, men samtidigt 

är det viktigt att eleverna lär sig positionssystemet innan de lär sig algoritmerna, gärna 

redan på lågstadiet. Det kan lätt bli ett mekaniskt räknande utan talförståelse om de lär 

sig algoritmerna utan att ha någon förankring i taluppfattning.  Eleverna skulle kunna 

lära sig algoritmerna lättare om de hade taluppfattningen innan. Om de inte kan 

positionssystemet innan de lär sig algoritmerna så ställer de inte ental under varandra, 

och de kan få orimliga svar om de räknar decimaltal. Det är inte bra att eleverna har 

lärt sig algoritmerna för tidigt innan de har fått talförståelsen. 

 

9. Finns det tid för eleverna att pröva sig fram till egna alternativa metoder? Är det 

några särskilda metoder som ni uppmuntrar, t ex huvudräkning? Prövning? 

Överslagsräkning? 

Samtliga lärare säger att det finns tid för eleverna att pröva sig fram till sina egna 

metoder. De tycker också att överslagsräkning är en viktig metod som eleverna får 

hålla på med. Eleverna får tänka ”kan verkligen det där, minus det där, bli 7000?” 

Läraren på skola B menar att huvudräkning är mera viktigt än den läraren tidigare 

förstått, men tabellkunskaper bör också prioriteras. Läraren från skola A uppmuntrar 

eleverna att rita talen exempelvis om de ska räkna omkretsen på något. Det kan vara 

bra att få en bild av talet. Läraren från skola C menar också att prövning är viktigt och 

att elever som kommer från andra kulturer med andra metoder får behålla dem. 

 

10. Hur tänker ni långsiktigt angående vad eleverna kan tänkas behöva i framtiden, t ex 

på högstadiet, gymnasiet, eller räcker det att uppnå målen?  

Samtliga lärare säger att de tänker långsiktigt, skola A och B samarbetar med 

högstadiet. Lärarna på högstadiet har inte tyckt att eleverna behärskar de vanliga fyra 

räknesätten. Detta försöker man nu ändra på. Läraren från skola B säger att den nya 

läroplanen och ny forskning säger att eleverna ska vara bekanta med mycket. 

Problemlösning kommer att få en stor roll. Läraren för skola C menar att det är viktigt 

att man vet vad som står i nians läroplan då man undervisar i femman-sexan. Den 

läraren är med och skriver LPP – lokala pedagogiska planeringar, då man skriver det 

så tänker man på strävande målen i matematik för det nionde skolåret. ? 

 

11. Känner ni till något om vad forskningen säger om detta angående räknemetoder? 

Läraren från skola B läser en bok av Mcin tosh – förstå och använda tal, författaren 

menar att i det vuxna livet så är det 80 % av beräkningarna som ska göras med 

huvudräkning. Man måste jobba mycket mera med strategier och för 

rimlighetstänkande. Det är viktigt att eleverna inte bara lära sig att flytta siffror. 

Läraren från skola C menar att forskningen säger att just taluppfattning är det viktiga. 

Den läraren har nyligen gått en kurs där man diskuterat att algoritmerna kan vara att 

föredra då mellanleden kan bli väldigt långa med den skriftliga huvdräkningen.  
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12. Tycker du att det är värdefullt för eleverna att kunna flera metoder, hur reagerar 

eleverna i så fall? 

Alla lärarna är överens om att det är värdefullt för eleverna om de kan flera metoder. 

Läraren från skola A säger dock att det kan vara värdefullt att lära sig en särskild 

metod från början så att man ,kan den ordentligt. Då eleverna lärt sig en metod 

ordentligt så kan man visa att det även finns andra lättare metoder att räkna ut talet 

med. Eleverna har lättare att ta till sig det då de redan kan en metod. Vid 

multiplikation kan man exempelvis visa hälften dubbelt som ett lättare sätt att tänka. 

 

13. Vilka räknemetoder tycker du ger den bästa taluppfattningen? 

Alla tre lärarna tycker att den skriftliga huvudräkningen ger den bästa 

taluppfattningen. Läraren från skola A nämner ”bakifrån med plus” för subtraktion 

och ”talsorterna var för sig” i addition och multiplikation som räknemetoder som ger 

en bra taluppfattning. Läraren från skola B menar att kort division är genialiskt, för då 

ser man exempelvis hur många fyror som får plats i tolv.  

 

14. Kan det räcka att eleverna endast lär sig att räkna genom att dela upp talen enligt 

positionssystemet d v s med mellanled, horisontellt, (skriftlig huvudräkning), på 

mellanstadiet och att man börjar med lodräta algoritmer på högstadiet?  

Ingen av lärarna tycker att det skulle vara tillrådligt att vänta så länge med införandet 

av algoritmer. Läraren från skola A tycker att det är lagom att börja med algoritmerna 

i sexan, den menar att talförståelsen försvinner om man skulle börja med algoritmerna 

tidigare. Samtidigt menar läraren att de svagare eleverna kan bli hjälpta av att  börja 

med algoritmer tidigare, entalsräkning kan vara en bra metod för dem. Läraren från 

skola C tycker att algoritmerna behövs då eleverna börjar med decimaltal. 

Algoritmerna behövs absolut i sexan menar läraren. 

 

15. Känner du till Birgitta Rockströms böcker? Vad anser du om dem? Har ni använt 

hennes böcker? 

Alla tre lärarna använder Birgitta Rockströms böcker som komplement till det andra 

läromedlet. Läraren från skola A menar att det främst blir för elever som är svagare i 

matte. Läraren från skola B tycker att den boken egentligen är bättre än det läromedel 

som skolan nu använder dvs Mattestegen. Läraren från skola C säger att det finns 

något som kallas för hundrarutan där man ser sambanden mellan tabellerna för 

multiplikationen vilket är bra för eleverna då det kan vara lättare än att lära sig en 

tabell i taget. 

  

3.3 Intervjuer med fyra lärare för skolår sju. 

 

(Individuella intervjuer, se bilaga 7-10) 

 

1. Har du noterat att dina elever i årskurs sju använder olika räknemetoder när de 

beräknar skilda matematiktal? Vilka metoder i så fall? 
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Några av lärarna har upptäckt att eleverna använder två särskiljande metoder, den ena 

är skriftlig huvudräkning och den andra är lodräta algoritmer. En av lärarna säger att 

dens elever försöker att räkna med ”bakifrån med plus”, skriftlig huvudräkning som 

används vid subtraktion, det är också vanligt med endast huvudräkning, läraren 

uppmuntrar då eleverna att skriva ner mera hur den har tänkt. En av lärarna säger att 

de försöker att få fram så många metoder som möjligt, att få fram elevernas egna 

metoder. Eftersom att eleverna är individer så är det klart att de få blir skilda metoder 

som används. Det är lättare för de säkrare eleverna att hitta egna metoder, det finns 

också elever som använder metoder som ses som mindre lämpliga. 

 

2. Hur ser du på de två olika beräkningsmetoderna, den traditionella lodräta och den s k 

skriftliga huvudräkningen? 

 

Lärarna är överens om att den skriftliga huvudräkningsmetoden är svårare och att det 

är lättare för eleverna att använda de lodräta algoritmerna. Ett par av lärarna anser att 

förståelsen av positionssystemet inte blir bättre vid skriftlig huvudräkning. En av 

lärarna menar att man ändå klargör positionernas betydelse då man går igenom entals- 

och tiotalskolumner osv för de lodräta algoritmerna. En annan lärare säger att den 

skriftliga huvudräkningen inte håller då det blir större tal och därför är de lodräta 

algoritmerna att föredra då. En del av lärarna tycker att skriftlig huvudräkning är en 

metod som ger mera förståelse men samtidigt händer det att svagare elever inte förstått 

metoden alls vilket får till följd att de saknar matematiska verktyg. För dem skulle det 

vara bra om de lärde sig lodräta algoritmer då skulle de ändå ha ett redskap att 

använda och förståelsen fick komma efteråt. Ett par av lärarna tycker att de lodräta 

algoritmerna kan leda till ett mekaniskt nedkrafsande av siffror utan förståelse men att 

de kräver mindre förkunskaper. En annan av lärarna säger att om den fick välja bara 

ett sätt som den skulle lära eleverna så skulle det vara självklart för läraren att lära ut 

de lodräta algoritmerna.  

 

3. Har de elever som använder metoden skriftlig huvudräkning de kunskaper i 

positionssystemet som krävs? 

 

Ingen av de tre lärarna för skolår sju tycker att eleverna har de kunskaper i 

positionssystemet som krävs för den skriftliga huvudräkningen. Detta krånglar till det 

för eleverna som ofta inte har koll på skillnaderna mellan ental, tiotal och hundratal. 

De förstår inte heller decimaltecknets innebörd, säger en av lärarna. En av lärarna 

säger att om man då visar dem en algoritm istället så kan eleven uppleva detta som en 

förenkling på det sättet att talet helt plötsligt blir enkelt.  

 

4. Har eleverna de tabellkunskaper, exempelvis multiplikationstabellen, som krävs? 

 

Alla tre lärarna tycker att tabellkunskaperna är dåliga. En av lärarna säger att det där 

med att de ska kunna multiplikationstabellen utantill verkar vara helt borttaget. 

Läraren säger att den blir förvånad om någon elev visar sig kunna 
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multiplikationstabellen utantill. En annan av lärarna säger att eleverna som inte har de 

tabellkunskaper som de borde ha hamnar efter då det tar så lång tid att räkna.  

 

5. Vilka konsekvenser får det för matematikundervisningen att eleverna använder olika 

beräkningsmetoder?  

 

Ingen av lärarna tycker att det får några särskilda konsekvenser att eleverna använder 

olika beräkningsmetoder. Huvudsaken är att de kan den metod som de använder. En 

lärare säger att den tycker att det är bra med flera metoder eftersom det visar att flera 

lösningssätt kan vara riktiga. Om de kan använda den skriftliga 

huvudräkningsmetoden ordentligt så får de använda miniräknare då de får riktigt höga 

tal. De bör då ha kunskaper om vad som är rimligt och det är bra om de kan 

kontrollräkna dvs att de har en strategi så att de kan räkna tillbaka.  

 

6. Hur anpassar du undervisningen efter att eleverna vill lära sig olika 

beräkningsmetoder? 

 

De lärare som har genomgångar med eleverna säger att de brukar ha två olika och en 

av lärarna menar att om kraven på individualisering ska tillgodoses så bör man ha det. 

Exempelvis en multiplikation måste visas på två sätt. En annan brukar säga åt eleverna 

att bara lyssna på en av genomgångarna då de annars kan bli förvirrade då de får 

lyssna på flera sätt att beräkna samma tal. Man kan också låta eleverna lösa 

uppgifterna och godta deras sätt. En av lärarna brukar säga åt eleverna att de ska hålla 

fast vi den metod som den tycker att den behärskar. En annan av lärarna använder 

själv den lodräta algoritmen för subtraktionstal eftersom att det är den metod som den 

läraren är van vid. Därefter frågar läraren om någon elev vill lösa talet på något annat 

sätt. Även det andra sättet skrivs då upp på tavlan. Det kan vara intressant och roligt 

att lära sig nya metoder av eleverna speciellt om det är en metod som läraren aldrig 

har sett förut. Överlag säger lärarna att om de skulle få rekommendera en metod till 

eleverna så skulle det bli den med lodräta algoritmer.  

 

7.  Vilka konsekvenser får det för eleverna att de har lärt sig olika räknemetoder? 

 

En av lärarna säger att den märkt att eleverna har svårt att hjälpa varandra. En elev 

kanske behärskar en algoritmuppställning och säger till eleven bredvid att ”det här 

talet är lätt”, då kan eleven inte förklara för kamraten hur den gör för den andre har 

lärt sig en annan metod. De förstår inte varandra och det blir problem. Det är synd när 

de försöker att hjälpa varandra men inte kan. De andra lärarna tycker inte att det 

verkar var något större problem utan tror att de i så fall frågar läraren istället eller lär 

varandra de metoder som de kan. 
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 Vilka olika läromedel används, och vilka räknemetoder är vanligast i dessa 

böcker? 

 

3.4 Läromedel 
 

Skola A använder Mattemosaik, boken har använts på skolan i fem år. De elever som har gjort 

min diagnos har således haft den boken som läromedel. Eleverna från skola B har haft 

Mattestegen som läromedel. Skola C använder både Matte stegen och Mattemosaik. Eleverna 

som har genomfört min diagnos från skola C har dock haft Mattestegen som läromedel 

eftersom att Mattemosaik endast använts på skolan det senast halvåret.   

 

Dessa läromedel är de som används i årskurs fem på de olika skolorna. 

 

Matte mosaik – dessa räknemetoder för tal i de fyra räknesätten lärs ut: 

 

Addition – en uppställning som ser ut på detta sätt visas (talsorterna för sig) 

 

                      700 + 500 = 1200   

780 + 580 =              = 1360 

                        80 + 80 = 160      

 

 

Subtraktion – visas på detta sätt (”bakifrån med plus”) 

 

              65 

   435  →  500    

700 – 435 =                           = 265 

                               200          

                        500  →  700   

 

Multiplikation – ser ut på detta sätt 

 

                       7  500  =  3500   

7  520   =                                   = 3640 

                       7   20   =  140     

 

Division – kortdivision  

 

Taluppfattning – det som tas upp under avsnittet taluppfattning är: Tallinjen, talmönster, 

multiplicera med 10, 100 och 1000, dividera med 10, 100 och 1000. 

 

Boken har också rutor som kallas för ”lätt med huvudräkning” och instruktioner för hur man 

gör då man räknar med miniräknare. 

 

Mattestegen – dessa räknemetoder för de olika räknesätten lärs ut: 
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I övningsexemplen i Mattestegen står det oftast: ”Så här kan man räkna”, ”man kan också 

ställa upp” eleverna uppmanas att använda antingen den ena eller den andra räknemetoden 

och ibland får de välja. Räknemetoden för skriftlig huvudräkning visas först och därefter en 

algoritmuppställning. 

 

Addition – två olika räknemetoder visas för de flesta uppgifterna. ”Addition med 

minnessiffra” d v s traditionell lodrät algoritm visas med en och två minnessiffror. Dessutom 

visas en lodrät uppställning för ”stora tal” och för decimaltal visas förutom lodrät algoritm en 

uppställning med ”talsorterna för sig”: 

 

1)  12745  2)        4,35 + 4,6 = 

    + 6798                                        = 8 + 0,9 + 0,05 = 

     10000                                        = 8,95 

       8000 

       1400 

         130 

    +     13 

     19543 

 

Subtraktion – även här visas två olika räknemetoder för de flesta uppgifterna. ”Bakifrån med 

plus” och lodrät algoritm med en eller flera tiotalsövergångar.  

 

Multiplikation – lodrät algoritm med minnessiffror visas men också ”talsorterna för sig” se 

exempel nedan: 

 

3  1,15  = 

3  1,15  = 3 + 0,3 + 0,15 = 3,45 

 

Division – kortdivision visas även med decimal i den här boken. (beskrivning se sid 3) 

 

I slutet av boken finns det uppgifter som kallas för ”Hemläxa A, B, C” osv. Där uppmanas 

eleverna att räkna ut uppgifterna m h a flera räknemetoder. Boken säger att de ska räkna först 

med talsorterna för sig, sedan att de ska ställa upp och räkna ut (d v s med hjälp av lodräta 

algoritmer) och därefter finns det uppgifter som ska räknas ut med huvudräkning. 
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4. ANALYS OCH DISKUSSION 

 

4.1 Mattediagnosen   
 

Resultatet presenteras i stapeldiagram uppdelat på skola A, B och C. De blå staplarna 

representerar skola A, de röda staplarna skola B och de gula staplarna representerar skola C. 

På Y-axeln avläser man vilket antal elever från en viss skola som brukat en av metoderna; 

skriftlig huvudräkning, huvudräkning, algoritm eller kort division. I den första stapeln ser man 

hur stort antal elever som har utnyttjat metoden och i den andra stapeln av samma färg, 

avläser man hur många elever som har räknat rätt.  

 

Om antalet elever som räknat rätt med en metod överstiger ¾ anser jag att det var ett bra 

metodval. Några uppgifter har valts ut och visas som exempel på vilka metodval som eleverna 

har gjort. Skiftande räknemetoder har valts ut, även uppgifter som eleverna räknat fel på. 

 

 Uppgift a)  105 + 98 =   (bilaga 3, tabell 1, figur 1) 

 

För det här talet finns det möjlighet för eleverna att välja mellan metoderna; skriftlig 

huvudräkning, huvudräkning eller att använda en algoritm. Flertalet elever, 35 av 48 har valt 

att använda metoden skriftlig huvudräkning för det här talet. Eftersom att 33 av de 35 

eleverna som valde den metoden fick ett korrekt svar så visar det att det var ett bra val av 

metod för det här talet. Ett fåtal elever har använt huvudräkning som metod. De tre elever från 

skola A som valde huvudräkning fick ett riktigt svar medan de tre eleverna från skola B som 

använde huvudräkning räknade fel. Kanske är eleverna från skola A bättre på huvudräkning 

än eleverna på skola B. Det finns inga större skillnader mellan val av metoder för skolorna A 

och B. Dessa skolor har en liten eller ingen tendens att använda algoritmer. Eftersom att 1/5 

av eleverna på skola C har brukat algoritmer kan man tänka sig att eleverna på den skolan 

oftare än på de andra skolorna använder algoritmer. 

Exempel på metodval som eleverna gjort för uppgift a: 
 

    98                      100 + 90 + 13 = 203                                190 + 13 = 203 

+105 

  100 

    90 

    13 

  203 

 

En del elever använder den skriftliga huvudräkningen, men skriver den lodrätt som om den 

vore en algoritm, det ser man i det vänstra exemplet på det metodval som eleverna har gjort 

för tal a). Detta skrivsätt är ganska vanligt, och är ett skrivsätt som visas i läromedlet 

Mattestegen. Vissa elever verkar tro att lodräta algoritmer är ett finare skrivsätt och de kan 

försöka härma en algoritm fast de inte kan metoden egentligen. Det mittersta och det högra 

exemplet visar olika sätt att dela upp talet på med metoden skriftlig huvudräkning. 
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Uppgift b)  128 + 897  =  (bilaga 3, tabell 2, figur 2) 

   
 Denna uppgift är, liksom tal a), en additionsuppgift med tiotalsövergångar. Även den här 

uppgiften lämpar sig bra för skriftlig huvudräkning, lodrät algoritm men är något svårare vid 

huvudräkning. De flesta elever har även här valt metoden skriftlig huvudräkning och mer än 

4/5 av dessa har fått ett riktigt svar, vilket visar att det var ett bra metodval. 4/10 av eleverna 

från skola C har utnyttjat lodräta algoritmer vilket visar att eleverna från skola C har en högre 

tendens än eleverna från de andra skolorna att göra detta metodval för större additionstal. 

Likaså detta är ett gott förfaringssätt. 

Exempel på metodval som eleverna gjort för uppgift b: 
 

  897  800 + 100 = 900              890+120+15=1025 

  128      90 + 20 = 110 

1000            7 + 8 = 15 

    25                     1025 
1025 

Det vänstra exemplet visar ett vanligt metodval, som även visas i uppgift a), där eleven har 

ställt den upp den skriftliga huvudräkningen på ett lodrätt sätt. Det mittersta exemplet visar 

det skrivsätt som är det vanligaste för skriftlig huvudräkning. Eftersom att skrivsättet har en 

tendens att bli väldigt långt då det skrivs enbart vågrätt med flera mellanled, så ställs 

uppgiften upp med hundratal i den övre raden, tiotal i den mellersta raden och ental underst. 

Här syns det att talens begynnelsesiffrors positioner i förhållande till de övriga raderna, 

påverkar talens värden. Det här skrivsättet visas i läromedlet Matte mosaik. Det högra 

exemplet är ett annat prov på skriftlig huvudräkning med en generell uppdelning av talet. 

 

Uppgift c)  36,2 + 15,85 =  (bilaga 3, tabell 3, figur 3) 

 

Den här additionsuppgiften är lite krångligare än de två första i diagnosen eftersom att de här 

talen har decimaler. Beräkningsmetoderna är här också mera utspridda på det sättet att flera 

elever har använt huvudräkning för denna uppgift. Det finns dessutom större skillnader mellan 

de olika skolorna då det gäller val av räknemetod. På skola A är det dock skriftlig 

huvudräkning som valts i första hand. Eftersom endast knappt hälften av dessa elever har 

räknat rätt så visar det att skriftlig huvudräkning inte är ett sätt som fungerar så bra för den här 

typen av uppgift. Detta beror troligtvis på att eleverna har svårt för positionssystemet då de 

ska dela upp decimalerna i mellanleden. 2/3 av eleverna som valde den här metoden från 

skola B lyckades dock bättre. Eleverna från skola B och C har en större tendens att välja 

huvudräkning som metod för denna uppgift än eleverna från skola A. Detta skulle kunna bero 

på att eleverna från skola B och C känner sig osäkra på uppdelningen av talen i mellanleden 

och därför väljer huvudräkning som metod. Drygt 1/3 av de elever som valde huvudräkning 

som metod räknade rätt, det visar att huvudräkning var en svår metod för eleverna att använda 

för den här uppgiften. Eleverna från skola C har en lägre benägenhet att välja skriftlig 

huvudräkning för den här typen av decimaltal. De har främst valt huvudräkning som metod 

men även algoritmräkning är ett vanligare metodval av eleverna från skola C. Eleverna från 
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skola B är möjligtvis bättre på positionssystemet då det gäller decimaltal än eleverna från 

skola A och C. 

Exempel på metodval som eleverna gjort för uppgift c: 
 

30 + 10 = 40   6 + 5 = 11   0,2 + 0,8 = 1  0,00 + 0,05 = 0,05   40 + 11 + 1 + 0,05 = 52,05 

 

40 + 11 = 51   2 + 85 = 87   = 51,87  

 

40 + 11 = 51   0,2 + 0,85 = 1,05   51 + 1,05 = 52,05 

 

Det översta exemplet är uträknat med skriftlig huvudräkning som metod. Skrivsättet kan bli så 

här långt då man skriver ut alla mellanled, vilket kan vara bra i detta fall, då det finns 

decimaler i talet. Då eleven har skrivit ut hundradelarna för varje term får detta till uttryck att 

talet 0,00 skrivs ut. Ett sådant skrivsätt tror jag inte var syftet med metoden då det 

huvudsakliga syftet var att förenkla, enligt Rockström (2006). Det mittersta talet är ett 

exempel på att eleven är osäker på positionssystemet. Eleven har sett två tiondelar som om det 

vore två hundradelar. Det undre talet visar ett bra exempel på skriftlig huvudräkning, där 

eleven är säker på talens positioner. 

Uppgift d)   58 322 + 1465 =  (bilaga 3, sid 4(17), tabell 4, figur 4) 

 

För den här uppgiften är det lämpligt att använda skriftlig huvudräkning eller lodrät 

algoritmräkning som metod. Huvudräkning kan vara svårt då det blir många siffror att hålla i 

huvudet samtidigt. Här finns det skillnader mellan valen av räknemetoder för de olika 

skolorna. En större andel av eleverna från skola B och C, än från skola A, väljer 

huvudräkning. Skola B har dessutom ett mycket gott resultat för den här uppgiften då de 

brukat metoden. Det är förvånansvärt att så många elever väljer huvudräkning för denna stora 

uppgift. Väldigt få elever väljer algoritmräkning för uppgiften, men av dessa har alla fått ett 

korrekt svar. Man kan tänka sig att det är en bra räknemetod för den här uppgiften, men det är 

svårt att säga säkert då så pass få elever valde denna. Av de elever från skola A som valde 

skriftlig huvudräkning som räknemetod, har ¾ fått ett riktigt svar vilket visar att eleverna på 

den skolan har bättre kunskaper i positionssystemet än eleverna från de andra skolorna. 

 

Exempel på metodval som eleverna gjort för uppgift d: 

58322    50000 + 9000 + 700 + 80 + 7 = 59787            58000 + 1000 = 59000   

+1465                        300 + 400  = 700 

50000                           20 + 60    =  80 

  9000                              2  + 5     =   7 

    700                     59787 

      80 

        7 

59787 
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Det vänstra exemplet visar den tidigare visade lodräta skriftliga huvudräkningsuppställningen 

som är relativt vanlig för eleverna. Det mittersta talet är utfört identiskt med det vänstra talet, 

men med en vågrät uppställning.  Det högra talet visar en av de vanligaste uppställningarna 

som eleverna använder för metoden skriftlig huvudräkning, för att talet inte ska bli för långt i 

sidled, antar jag. Det är svårt att säga vilken av dessa uppställningar som bäst belyser 

positionssystemet och ger den bästa talförståelsen.  

 

Uppgift e)  567 - 325 =   (bilaga 3, tabell 5, figur 5) 

 

Den här uppgiften är en subtraktionsuppgift av den enklare sorten, då den inte innehåller 

någon tiotalsövergång. 2/3 av eleverna har använt metoden skriftlig huvudräkning och de allra 

flesta har räknat rätt. Om man tittar på skillnader i metodval mellan de olika skolorna, så ser 

man att även för denna uppgift har eleverna från skola C en större benägenhet att välja en 

algoritm. Eleverna från skola A har också här en mindre tendens att välja huvudräkning än de 

andra skolorna. Vilket sätt eleverna än valt för den här uppgiften så har resultatet blivit gott. 

Exempel på metodval som eleverna gjort för uppgift e: 
 

567 – 325 =  567 500 – 300 = 200   60 – 20 = 40   7 – 5 = 2  = 242 

    5 -  3 =  2                      -325 

    6 -  2  = 4                       200  

    7 -  5  = 2    40 

      2 

  242 

 

Det vänstra exemplet är uppställt på ett unikt sätt, endast en elev har valt att ställa upp 

uppgiften på detta sätt.  Den uppställningen lämpar sig bäst för tal utan tiotalsövergångar. Det 

mittersta och det högra exemplet är skrivna med skriftlig huvudräkning som tillvägagångssätt. 

 

Uppgift f)  1649 - 988 =  (bilaga 3, tabell 6, figur 6) 

 

Till den här uppgiften går det bra att använda en algoritm, det går också bra att använda 

skriftlig huvudräkning och då särskilt metoden ”bakifrån med plus”. Huvudräkning kan också 

fungera bra för den här uppgiften. Eleverna från skola A och B har i stor utsträckning använt 

skriftlig huvudräkning som metod. Eleverna från skola A behärskar dessutom skriftlig 

huvudräkning bättre än eleverna från de andra skolorna. För denna uppgift liksom för de 

föregående ser man att eleverna från skola B och C har en större benägenhet att använda 

huvudräkning än vad eleverna från skola A har. Särskilt gruppen elever från skola C har gjort 

skilda metodval sinsemellan.  
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Exempel på metodval som eleverna gjort för uppgift f: 
 

   1000 – 900 = 100                 1600 – 900 = 700 + 40 = 740               1600 - 900 = 700 

     600 -   80  = 520     740 – 80 = 660 + 9 = 669                , 40 + 80 = 110 

40-8 =  32 + 7 = 39                          9 + 8  = 17   

                         659                          700 – 110 = 590 – 17 = 583 

 

Subtraktion är ett av de svåraste räknesätten då det gäller skriftlig huvudräkning. Det märks 

också då man tittar på elevernas metoder. Eleverna vet ibland inte vilket tal som ska tas bort 

från vilket. De tre talen i exemplen visar hur fel det ofta kan bli då skriftlig huvudräkning 

används vid subtraktionsuppgifter.  Ingen av dessa elever har använt metoden ”bakifrån med 

plus” vilket antagligen skulle ha varit en bättre metod för denna uppgift. I alla tre exemplen 

kan noteras att eleverna har använt likhetstecknet på fel sätt. 

 

Uppgift g)  1000 - 989 =  (bilaga 3, tabell 7, figur 7) 

 

Vid beräkning av den här uppgiften är det lämpligt att använda en algoritm eller skriftlig 

huvudräkning, gärna med ”bakifrån med plus”. Huvudräkning går också bra att bruka för den 

här uppgiften. En stor del av eleverna har använt ”bakifrån med plus” men en ungefär lika stor 

del har brukat vanlig skriftlig huvudräkning. Många elever har också använt huvudräkning. 

Båda dessa metoder har visat sig vara framgångsrika för den här uppgiften. Från skola C är 

det en större andel elever som använder huvudräkning eller en algoritm än eleverna från de 

andra skolorna. 

Exempel på metodval som eleverna gjort för uppgift g: 
 

1000 – 900 – 80 – 9 = 11  989 → 11 → 1000 = 11 

Det första exemplet visar hur eleven har använt vanlig skriftlig huvudräkning som metod. I 

det högra exemplet har eleven brukat ”bakifrån med plus” som tillvägagångssätt för 

uppgiften. 

 

Uppgift h)  2,25 – 1,75  =  (bilaga 3, tabell 8, figur 8) 

 

För den här uppgiften går det bra att använda skriftlig huvudräkning som metod, ”bakifrån 

med plus” kan med fördel utnyttjas. Man kan också utnyttja en algoritm eller räkna med 

huvudräkning. För den här uppgiften använder eleverna från skola A skriftlig huvudräkning i 

större utsträckning än eleverna från skola B och C. Från skola B är benägenheten att använda 

huvudräkning stor och eleverna från skola C använder skilda räknemetoder sinsemellan. 
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Exempel på metodval som eleverna gjort för uppgift h: 

 
1,75 → 2 = 0,25 0,05 + 0,2 + 0,25 = 0,5         2-1=1  0,25→0,75 = 0,50 = 1,50 

2  →2,25 = 0,25 

                   0,50 

 

 Det vänstra och det högra exemplet visar metoden ”bakifrån med plus” på lite varierande sätt. 

För exemplet till höger har eleven blandat vanlig skriftlig huvudräkning med ”bakifrån med 

plus”, sammanblandningen av de olika tillvägagångssätten har gjort att eleven har räknat fel.  

 

Uppgift  i)  834/6  =   (bilaga 3, tabell 9, figur 9) 

 

Detta är en divisionsuppgift där kortdivision med fördel kan användas. Nästan 2/3 av eleverna 

från skola A har använt kortdivision och det har varit en framgångsrik metod för uppgiften. 

Eleverna från skola B och C har inte brukat kortdivision i lika hög grad utan drygt 1/3 har 

använt sig av huvudräkning, som de har lyckats bra med.  Det är förvånansvärt att så många 

elever använder huvudräkning för den här uppgiften. Kortdivision borde vara en bättre metod, 

med ett säkrare resultat. Jag antar att de använder huvudräkning för att de inte kan 

kortdivision eller någon annan divisionsalgoritm. 

Exempel på metodval som eleverna gjort för uppgift i: 
 

25   24 

834 = 139                              834 

  6                                           6 

                          100 

  180 

    70 

   350 

 

Det första exemplet är ett lyckat prov på kortdivision. Det högra exemplet visar hur en elev 

har försökt med en annan metod men inte lyckats med detta.  

 

Uppgift  j)  97/4  =   (bilaga 3, tabell 10, figur 10) 

 

Även den här uppgiften lämpar sig bra för kortdivision. Det går också att räkna med 

huvudräkning. Man kan också tänka sig att man delar täljaren två gånger och på det sättet får 

ett riktigt svar. Även för den här uppgiften så har skola A en större tendens än de andra 

skolorna att använda kortdivision. Anledningen att så många har fått ett felaktigt svar är inte 

att de har räknat fel, utan att de har svarat med 24 och rest 1, denna rest borde delas upp i fyra 

delar. I läromedlet Matte mosaik för årskurs fem har eleverna tillåtelse att svara med rest 1.  

Möjligtvis har de inte heller i sexan fått lära sig att räkna talet fullt ut och svara med två 
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decimaler. (se exemplen i resultatet). De elever från skola B som har använt kortdivision har 

däremot fått lära sig att svara med två decimaler. Likaså för det här talet har eleverna från 

skola B en högre tendens att räkna med huvudräkning vilket de har klarat bra. Eleverna från 

skola C hade problem med den här uppgiften, sex av eleverna har inte svarat alls, vilket jag 

tror beror på att de inte hade någon metod för att räkna ut uppgiften. 

Exempel på metodval som eleverna gjort för uppgift j: 
 

112   1 

97,00 = 24,25  97  = 24   1 rest  

   4   4 

 

I de två exemplen visas till vänster ett exempel på kort division med lyckat resultat. Det högra 

exemplet visar det sättet som väldigt många av eleverna från skola A har svarat på. D v s med 

rest 1, vilket ju är ett ofullständigt svar, antagligen har eleverna fått svara så tidigare eftersom 

att så många gör det. 

 

Uppgift k)  2400/60  =   (bilaga 3, tabell 11, figur 11) 

 

Den här divisionsuppgiften lämpar sig bra för huvudräkning. Det går också bra att räkna med 

kortdivision. Eleverna från skola A har i stor utsträckning brukat kortdivision, tyvärr blev inte 

resultatet så bra då endast en tredjedel av dessa räknade rätt. De elever från skola B som 

använde kortdivision för talet lyckades bättre. Även för denna uppgift är det många elever 

från skola B och C som har använt huvudräkning som metod. De lyckades ganska bra med 

huvudräkningen. Många av eleverna vet att man kan stryka en nolla i varje term för att talen 

ska bli lättare att räkna med. Men tyvärr är det en del elever som tar fel på detta och tror att de 

kan stryka alla nollor.  

Exempel på metodval som eleverna gjort för uppgift k: 
 

2400 = 40    2400  = 40                       2 

  
60

      
60  

                      2400  =  40 

                               60 

Det första exemplet visar huvudräkning som räknemetod, det andra visar hur eleven har 

förminskat talen genom att stryka nollor och sedan kunnat räkna ut uppgiften med 

huvudräkning. Den högra exemplet visar kortdivision. 

 

Uppgift l)  480/5  =   (bilaga 3, tabell 12, figur 12) 

 

Den här uppgiften lämpar sig bra för kortdivision. Man kan också tänka sig huvudräkning. 

Man kan då tänka sig att man först delar täljaren med tio och får då 48. 48 tas sedan gånger 

två för att få ett korrekt resultat. Denna metod är dock troligtvis för avancerad för flertalet 

elever. Även för den här uppgiften ser man att Eleverna från skola A har använt kortdivision i 
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större utsträckning än de andra skolorna. Skolorna B och C har en större benägenhet än skola 

A att utnyttja huvudräkning. Kortdivision borde vara framgångsrikast för den här uppgiften, 

tyvärr är det ändå bara från ½ - 2/3 som har lyckats räkna riktigt med den metoden. Möjligtvis 

har de inte fått träna så mycket på metoden som de borde ha gjort. De elever från skola C som 

har använt huvudräkning har lyckats bra, men flertalet elever från skola C har inte svarat alls. 

Ingen elev från skola C har provat kort division för uppgiften. Det kan bero på att de är 

mycket osäkra på den metoden. 

 

Exempel på metodval som eleverna gjort för uppgift l: 
 

  43   43 

480  480 = 96 

    5     5 

    90 

     6 

     12 

I de två exemplen så är det två olika divisionsuppställningar som använts av eleverna.  Det 

högra exemplet visar kortdivision          

 

Uppgift m)  5 x 41  =   (bilaga 3, tabell 13, figur 13) 

 

Den här uppgiften bör gå bra att beräkna med skriftlig huvudräkning, en algoritm men också 

med huvudräkning. I stort sett alla elever oavsett vilken metod de har utnyttjat har fått ett 

korrekt resultat för den här uppgiften. Likaså för detta tal så använder skola A skriftlig 

huvudräkning i större utsträckning än de andra skolorna. För skola B används skriftlig 

huvudräkning och huvudräkning i ungefär lika stor utsträckning. Eleverna från skola C 

använder både skriftlig huvudräkning och huvudräkning som metod. Ett fåtal av eleverna 

brukar en algoritm för det här talet. Även för den här uppgiften liksom för divisionstalen är 

det fler elever än för additions- och subtraktionsuppgifterna som har underlåtit att svara. 

Möjligtvis beror det på att de inte vet hur de ska ställa upp uppgiften.  

Exempel på metodval som eleverna gjort för uppgift m: 
 

 5 x 40 = 200                       40 x 5 = 80 + 80 = 160 + 40 = 200 + 5 = 205 

       5 x 1 = 5 
200 + 5 = 205 

Det här är två exempel på skriftlig huvudräkning. Det vänstra exemplet visar ett vanligt sätt 

att ställa upp uppgiften. I det högra exemplet har eleven använt addition, och beskrivit hur den 

har tänkt. Likhetstecknet används inte på rätt sätt för den högra uppgiften. 
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Uppgift n)  25,25 x 3  =  (bilaga 3, tabell 14, figur 14) 

 

Likaså den här multiplikationsuppgiften är lämplig att beräkna med skriftlig huvudräkning, 

algoritm eller med huvudräkning. Eleverna från skola A har för den här uppgiften en större 

benägenhet att bruka skriftlig huvudräkning än eleverna från de andra skolorna. Skola B och 

C har använt huvudräkning i stor utsträckning. En fjärdedel av eleverna har inte besvarat 

uppgiften alls. Möjligtvis kan det bero på att de inte visste hur de skulle göra då de såg att det 

var en multiplikation med decimaler. 

Exempel på metodval som eleverna gjort för uppgift n: 
 

                   20 x 3 = 60                  25 x 3 = 75                                     3 x 20 = 60  

                    5 x 3  = 15       0,25 x 3 = 0,75                         3 x 5  = 15 

              0,25 x 3= 0,75                    =75,75                                   3 x0,2 = 0,6 

 60 + 15 + 0,75 = 75,75                                                                       3x0,05=0,15 

               75,75 

 

I de tre exemplen har skriftlig huvudräkning använts som räknemetod. Det här sättet att ställa 

upp uppgiften visas i läromedlet Matte mosaik.  

 

Uppgift o)  4 x 99,5  =   (bilaga 3, tabell 15, figur 15) 

  

Den här multiplikationsuppgiften är utformad så att man skulle kunna se att det går att utföra 

med huvudräkning. Man skulle också kunna tänka sig att man använder en algoritm eller 

skriftlig huvudräkning för att beräkna uppgiften. Då man jämför skolorna ser man att skola A 

för denna uppgift hade en större benägenhet, att bruka skriftlig huvudräkning än de andra 

skolorna. Skola B och C använder huvudräkning i större utsträckning än skola A. Mer än en 

tredjedel av eleverna besvarade inte uppgiften. Det skulle kunna bero på att de inte behärskar 

en multiplikation som innehåller decimaler.  

Exempel på metodval som eleverna gjort för uppgift o: 
 

99 x 4 = 99 + 99 = 90 + 90 = 180 + 18 = 198 + 198 = 200 +180 + 16 = 396 + 2 = 398 

 

4 x 90 = 360       

  4 x 9   = 36 

   4 x 0,5 = 2 

           = 398 

 

De två exemplen visar prov på skriftlig huvudräkning som skrivits på lite olika sätt. Det första 

provet visar hur väldigt långt det kan bli om man skriver ut alla mellanled vågrätt. Eleven 

använder inte heller likhetstecknet på rätt sätt. 
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Uppgift p)  1,5 x 1,5  =   (bilaga 3, tabell 16, figur 16) 

 

Den här uppgiften är lite svårare men går att räkna med en algoritm, skriftlig huvudräkning 

men också med huvudräkning. Ungefär hälften av eleverna från skola A använde skriftlig 

huvudräkning och andra hälften huvudräkning för den här uppgiften. Tyvärr hade eleverna 

från skola A stora problem att räkna ut den här uppgiften. De flesta försökte i alla fall. 

Eleverna från skola B och C tyckte att huvudräkning var att föredra för den här uppgiften. De 

som lyckades bäst var eleverna från skola B. Nästan en tredjedel har underlåtit att svara, men 

den här uppgiften är inte så lätt. 

Exempel på metodval som eleverna gjort för uppgift p: 
 

           1 x 1 = 1                          1 x 1 = 1        1,5 x 1 = 1,5 

     1 x 0,5 = 0,5  2 x 0,5 = 1  1,5 x 0,5 = 0,75 

     0,5 x 1 = 0,5              = 2                 = 2,25 

0,5 x 0,5 = 0,25 

               = 2,25 

 

De tre exemplen visar olika uttryck för skriftlig huvudräkning. I det mittersta exemplet har 

eleven missat två av multiplikationerna. Det är ett fel som relativt ofta uppstår då den 

skriftliga huvudräkningen används för multiplikationsuppgifter.  

 

Uppgift q)  32 x 53  =   (bilaga 3, tabell 17, figur 17) 

 

Även det här var en krånglig uppgift för eleverna i sjuan. Det finns ett stort bortfall på 18 

elever, troligtvis beroende på att de inte har någon metod för den här uppgiften. Eleverna från 

skola A har också här i stor utsträckning använt skriftlig huvudräkning och lyckats bra med 

den metoden för den här uppgiften. Relativt många från skola C har brukat huvudräkning för 

de här tvåsiffriga talen och några har också lyckats med det. Den här uppgiften var för svår 

för de flesta elever. 

Exempel på metodval som eleverna gjort för uppgift q: 
 

30 x 50 = 1500  30 x 50 = 1500  

    2 x 50 = 100            3 x 2 = 6 

       3 x 30 =90                  1506 

          2 x 3 = 6 
             = 1696 

Det vänstra exemplet visar prov på ett lyckat resultat med skriftlig huvudräkning. Det högra 

visar ett vanligt fel som eleverna gör, då de använder skriftlig huvudräkning för 

multiplikationsuppgifter, de glömmer bort de två mittersta mellanleden.   
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 Är någon av de två beräkningsprocedurerna bättre än den andra? 
 

4.2 Intervjuer med lärarna 
 

Det är intressant att se hur resultaten i diagrammen överensstämmer med vad lärarna för 

skolår fyra – sex på de olika skolorna säger om undervisningsmetoderna som de använder. 

Läraren på skola A säger att de lodräta algoritmerna inte införs förrän i sexan, d v s eleverna 

lär sig den skriftliga huvudräkningen före sexan och t o m skolår fem. I diagrammen ser man 

också att eleverna för skola A har en högre tendens att använda den skriftliga 

huvudräkningen. Läraren för skola C säger att den lär ut de lodräta algoritmerna från skolår 

fem, då läraren inte har eleverna i skolår fyra. Det märks också på eleverna i skola C att de 

använder algoritmer i något större utsträckning än de andra skolorna. Skola B och C har en 

högre benägenhet att använda huvudräkning än skola A. Lärarna på skola B och C säger att de 

börjar med algoritmerna tidigare än läraren på skola A, läraren på skola B har dock relativt 

nyligen börjat med algoritmerna tidigare. Det är svårt att säga vad som är anledningen till att 

eleverna i skola B och C i större utsträckning använder huvudräkning som metod då ingen av 

dessa lärare speciellt har nämnt huvudräkning som en viktig metod i intervjuerna. Alla tre 

lärare nämner dock vikten av överslags- och rimlighetstänkande. Möjligtvis kan det vara så att 

algoritmräkning främjar huvudräkning på ett annat sätt än vad den skriftliga huvudräkningen 

gör.   

 

Det blir lite av en motsättning mellan vissa av lärarna för skolår sju och lärarna för skolår fyra 

– sex. Medan en del av lärarna för skolår fyra-sex pratar om den skriftliga huvudräkningen i 

positiva ordalag och som ett hjälpmedel för eleverna att lära sig positionssystemet så är 

lärarna för skolår sju inte alls lika positiva till metoden. Det uppstår en frustration hos lärarna 

för skolår sju då eleverna kommer till sjuan och inte kan räkna uppgifter i de vanliga fyra 

räknesätten. Eleverna har lärt sig en metod, skriftlig huvudräkning, som ett flertal inte har 

kunnat ta till sig, många elever är mycket osäkra på metoden. En del har problem med 

skriftliga metoder överhuvudtaget och försöker att använda endast huvudräkning, vilket inte 

alltid anses vara så bra. Det finns elever som använder direkt olämpliga metoder, säger en av 

lärarna. Många har stora svårigheter att beräkna subtraktionsuppgifter, då de blandar ihop vad 

som ska tas ifrån vad med den skriftliga huvudräkningen, (tabell 6, diagram 6, bil 3). Eleverna 

har brister i sina kunskaper av positionssystemet, de har inte koll på vad som är ental, tiotal 

och hundratal. De kan inte beräkna multiplikationsuppgifter där produkten blir fyrsiffrig för 

de har inte lärt sig att ställa upp en multiplikationsalgoritm, (se andra exemplet, tal q, i bilaga 

4.) De har stora problem med att beräkna uppgifter innehållande decimaltal, (se tal p, i 

resultatet), där under fem procent av eleverna har räknat rätt. Mellanleden kan även bli så 

långa med den skriftliga metoden, då man beräknar uppgifter innehållande decimaltal, att det 

är svårt att hålla reda på alla siffror.  

 

Då eleverna lärde sig de lodräta algoritmerna kunde flertalet av dem räkna uppgifter i de 

vanliga fyra räknesätten. Det kan de inte längre, enligt lärare för skolår sju. De tycker inte 

heller att eleverna får bättre talförståelse med den skriftliga metoden. Man får uppfattningen 

att lärarna för skolår fyra - sex är lite ovetande om de problem som uppstår då eleverna 

kommer till skolår sju. Flera av lärarna för skolår sju-nio uttrycker relativt stora problem med 

att vissa av eleverna saknar verktyg för att räkna flersiffriga uppgifter för de fyra räknesätten. 

Detta trots att det ändå verkar, då man pratar med mellanstadielärarna, som att algoritmerna 

lärs ut, fast kanske det ibland är försent. Man får uppfattningen om att det är så att då eleverna 

har lärt sig en metod, som exempelvis den skriftliga huvudräkningen, så är de ovilliga att lära 

sig nya metoder. Det är väl så att det kanske känns jobbigt att lära sig något nytt, och om man 
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själv anser att det inte är absolut nödvändigt så kanske man inte gör det. Lärare för skolår sju 

säger att det blir olika komplikationer i matematikundervisningen beroende av att eleverna lär 

sig olika räknemetoder. Eleverna har exempelvis svårt för att hjälpa varandra trots att de vill, 

men de förstår inte varandras räknemetoder. Lärarna för de sjunde-nionde skolåren får en stor 

börda då de ska lära eleverna att räkna med flersiffriga multiplikationstal, decimaltal och 

andra högre matematiktal. Detta på grund av att det är vanligt att eleverna saknar 

räknemetoder för högre uppgifter i de fyra räknesätten, då flera av lärarna för skolår sju menar 

att den skriftliga huvudräkningen inte räcker till.  

 

En av lärarna för skolår sju säger att om den fick välja endast en metod som skulle läras ut till 

eleverna så skulle det vara självklart att det skulle bli de lodräta algoritmerna. Det är lärarna 

för skolår sju som får problemen med eleverna som inte kan räkna. Lärarna för skolår sju 

måste ha två genomgångar då eleverna använder två olika beräkningsmetoder. En av dem 

säger att om man ska tillgodose kraven på individualisering så bör man ha det. Detta upplevs 

dock inte som så speciellt jobbigt. De elever som blir förvirrade av att höra två genomgångar 

får hålla för öronen, säger en av lärarna. Lärarna i skolår sju har kravet på sig att eleverna ska 

lyckas bli godkända så att de kommer in på gymnasiet, det kan bli betungande då eleverna 

kommer till sjuan och inte kan räkna uppgifter i de fyra räknesätten som de har kunnat 

tidigare. Det är möjligtvis tydligare för de äldre lärarna att de nya skriftliga metoderna kanske 

inte har varit så lyckade för eleverna. De yngre lärarna kan vara positivare till att eleverna får 

räkna med miniräknare för stora tal. Det blir just lärarna för skolår sju som ser tydligast vilka 

metoder som är bra för eleverna att lära sig på mellanstadiet. 

 

Då man tittar på resultatet ser man att skola A har ett något bättre resultat än de övriga 

skolorna. Det är den skola där den skriftliga huvudräkningen används i den största 

utsträckningen. Jag anser dock att det inte alls är säkert att det bättre resultatet beror på enbart 

på undervisningsmetoderna. Det kan lika gärna bero på stabiliteten på skolan. Med lärare med 

relativt lång erfarenhet som varit länge på samma skola, skolan är också mindre än de andra, 

trots att just den här gruppen från skolan blev störst. Det beror på att upptagningsområdet för 

partnerskolan, där undersökningen genomfördes, gjorde att flera elever från skola A hamnade 

på partner skolan och då i den här undersökningen. Skola C är en större skola, med flera 

klasser, många av eleverna kommer från andra kulturer och har problem med det svenska 

språket. Att resultatet från den här skolan var något sämre kan bero på andra faktorer än just 

på vilka undervisningsmetoder som används i matematik. Att just huvudräkning användes i 

relativt stor utsträckning av eleverna från skola C kanske just beror på att eleverna har 

språksvårigheter. Skola B hamnade mitt emellan. Den skolan verkar ha skiftat 

undervisningsmetoder de senaste åren. Enligt den läraren är det efter samtal med lärare för 

skolår sju – nio, som man har börjat lära ut de lodräta algoritmerna tidigare. Tal p) – som är 

en multiplikationsuppgift med decimaler, är ett tal som skola B lyckades bättre med än de 

andra skolorna. En stor del av eleverna där har använt huvudräkning. 

 

4.3  Forskare och pedagoger   
 

4.3.1 Inledning 

 

Det är svårt att veta hur man ska tänka då det gäller vad eleverna behöver lära sig angående 

räknemetoder. Främsta prioritet skulle kunna vara huvudräkning med anledning av att det är 

det, som de kan tänkas behöva i det vardagliga livet. Det är lätt att förstå genom diverse 

program på TV, Lyxfällan och liknande hur dålig många människors uppfattning av tal 

faktiskt är, vilket orsakar problem med att räkna. Många saknar rimlighetstänkande och 
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förmåga till överslagsräkning, sådant som är bra att kunna då man exempelvis tar lån. 

McIntosh (2008) menar att det är huvudräkning, rimlighetstänkande och överslagsräkning 

som är det allra viktigaste för eleverna.  

 

Som lärare är det väl kanske elevernas eventuella fortsatta studier, som vi i första hand tänker 

på då vi lär eleverna att räkna. De behöver ha vissa kunskaper i matematik för att ha möjlighet 

att komma in på gymnasiet och för att sedan kunna fortsätta på högskolan eller andra 

utbildningar. Syftet är väsentligt då det gäller matematik d v s vad eleverna ska ha den till. 

Det vore önskvärt att eleverna själva förstod vad de skulle ha matematiken till, det skulle 

motivera dem på ett annat sätt. Men troligtvis har de inte den insikten redan då de går i skolår 

fem eller då de börjar skolår sju, att de läser matematiken för att de ska kunna komma in på 

gymnasiet? Det ligger nog alldeles för långt fram i tiden för dem. Jag tror att det finns en 

klyfta mellan lärarnas vision och de yngre elevernas egna anledningar till varför de ska lära 

sig matematik och vad de ska ha matematiken till. 

 
4.3.2 Angående att eleverna får välja sina egna matematiska metoder redan på 

mellanstadiet. 

 

Unenge (1989) skriver, att eleverna får känna stolthet och glädje då de får hitta sina egna 

alternativa metoder, och att om de har glömt en metod så kan de pröva en annan nästa gång de 

räknar uppgiften. Vidare menar han att då algoritmerna används, förloras den reflekterande 

delen, då det bara finns ett enda förfaringssätt som är det rätta och det menar han är negativt. 

Jag tror att det ger trygghet att få samma svar gång på gång, att nöta in ett sätt så att eleven får 

känna att ”det här behärskar jag”. En av lärarna för skolår fyra-sex tar upp detta i intervjun, att 

nötningen som blev förr, den saknas idag. Eleverna får aldrig in någon riktig vana då de ska 

lära sig så många metoder att lärarna är tvungna att endast välja ut några få 

matematikuppgifter för varje räknemetod. Läraren för skola A tror att detta har att göra med 

att eleverna blir sämre i matematik, att de inte hinner lära sig någon metod ordentligt.  

 

När är eleverna mogna att välja sina egna räknemetoder? Är det verkligen eleven själv, som 

Unenge (1989) menar, som ska välja sin egen räknemetod?  Jag tror inte att den unga eleven 

har insikt i vilken metod som är den bästa för den. Det är nog den vuxne, läraren, som har en 

bättre kunskap, som har insikten om vilken metod som är att föredra för eleven. För att välja 

krävs det mognad, kunskap och insikt, elvaåringar har nog inte det, så till den grad att de bör 

välja själva. 

 

 Birgitta Rockströms metod med den skriftliga huvudräkningen var bra för hennes elever, då 

hon var en mycket bra pedagog, hon hade lång arbetslivserfarenhet, hon kunde verkligen lära 

ut metoden. Hennes elever lärde sig metoden och hade nytta av den, och kunde själva 

utveckla sina metoder på högstadiet. En del lärare har kanske inte inte riktigt samma förmåga 

att lära ut den skriftliga huvudräkningen och att själv låta eleverna hitta sina lösningar. De 

missar att lära ut de förkunskaper som krävs för metoden Rockström (2007). De kanske inte 

vet vad det är de ska uppmuntra. Flertalet lärare säger i intervjuerna att den skriftliga 

huvudräkningen är svårare för eleverna att förstå än att lära sig de lodräta algoritmerna. 

Följden har blivit att många elever knappt kan räkna alls, då de saknar räknemetoder, enligt 

lärare i intervjuerna av skolår sju. De tycker att det då kan vara bättre om dessa elever fått lära 

sig algoritmerna. Alla lärare säger i intervjuerna att algoritmerna är bättre för de svagare 

eleverna. Rockström (1988), menar att det räcker för eleverna med kortdivision, sedan får de 

ta till miniräknare. Hon tycker alltså inte att de behöver lära sig att dela ett tal med två siffrig 

nämnare skriftligt. Hon skriver att eleverna upplevde liggande stolen som tråkig. Rockström, 
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(1988). Mellin-Olsen (1989) och Emanuelsson (1989) menar att eleverna har rätt att få lära sig 

de metoder som finns och sedan bör de få välja den de vill. De bör få erhålla de algoritmer för 

de olika räknesätten som existerar, således även liggande stolen eller trappan. Mellin-Olsen 

(1989) menar att då eleverna får välja av det som finns, så tar de till sig dessa metoder som 

sina egna. Enligt lärare för skolår sju som jag intervjuade upplever den läraren det som mer 

eller mindre ”förbjudet” just nu att lära eleverna liggande stolen eller trappan, d v s en 

divisionsalgoritm som går att använda då nämnaren är tvåsiffrig. Den här läraren har inget 

emot kort division och läraren tycker dessutom att den är bra, men det känns ändå lite 

underligt att man som lärare känner att man inte ”får” lära ut en algoritm. Elevernas har alltså 

inte rätt att lära sig dessa metoder! 

 

Unenge (1989) menar att de lodräta algoritmerna är gammaldags och att de inte behövs i 

dagens tekniska samhälle med dator och miniräknare. Han tror att det handlar om rädslan att 

förlora ett kulturarv att man vill ha algoritmerna kvar. Det kan ju låta bra och de flesta 

människor är väl för utveckling och förändringar. Det är svårare att försvara något gammalt 

än att hitta fördelar med något nytt. Men det kanske är så att det gamla ibland kan vara bättre, 

och att det gamla kan vara värt att försvara och ha kvar. Det kan ju dyka upp något bättre i 

framtiden, men det kanske inte var den skriftliga huvudräkningen i sin nuvarande form som 

var det alternativet med flest fördelar. Enligt Paulsson (1985) så har de lodräta algoritmerna 

utvecklats under århundraden, så lång tid har de fått förbättrats, blivit bättre och utformats så 

att beräkningarna kan göras skickligare. Om man jämför algoritmernas utveckling, med att 

några elever i skolår fyra-sex har lyckats skapa något bättre på några år, så förstår man att den 

skriftliga huvudräkningen nog inte borde ha större fördelar. Vid intervjuerna av lärarna verkar 

det i alla fall inte som att de tycker att algoritmerna är så dumma. En av lärarna för skolår 

fyra-sex berättade dessutom att de hade ändrat sig och börjar nu med algortimerna tidigare, i 

skolår fyra, istället för i skolår sex som rekommenderas i läromedlet. Detta var enligt önskan 

från lärare för skolår sju.  

 

4.3.3 Finns det en motsättning mellan algoritmer och skriftlig huvudräkning?  

 

Det förefaller som om eleverna inte hinner lära sig båda metoderna ordentligt, då de båda 

räknemetoderna är omfattande att lära ut. Det verkar också vara så att algoritmerna är lättare 

för eleverna att ta till sig, och då de har lärt sig dem så vill de inte använda något annat. Om 

man lär ut algoritmerna först så kan det bli så att eleverna inte vill använda den skriftliga 

huvudräkningen alls. Man är då rädd för att de inte lär sig positionssystemet utan börjar räkna 

mekaniskt med entalssiffror utan att talförståelsen infinner sig. Detta anser många forskare, 

som Rockström (1988) och Unenge (1989), även en av lärarna för skolår sju och en av lärarna 

för skolår fyra - sex nämner detta. En av lärarna för skolår sju säger dock i intervjun att det är 

väl bättre att eleverna räknar mekaniskt än att de inte har några verktyg och inte räknar alls? 

Läraren menar att det kanske kan vara bättre att man lär sig de lodräta algoritmerna först så 

kanske förståelsen av positionssystemet kan komma senare. Även vissa av lärarna i 

intervjuerna menar att om eleverna lär sig algoritmerna för tidigt, så blir det aldrig av att de 

lär sig positionssystemet. Men de elever som först har lärt sig den skriftliga huvudräkningen, 

har tydligen ingenting emot att lära sig de lodräta algoritmerna. En av lärarna för skolår sju 

berättar i intervjun att elever som upplever vissa uppgifter som omöjliga att beräkna, kan helt 

plötsligt tycka att uppgiften blir beräkningsbar och t o m lätt då läraren visar en algoritm. 

Emanuelsson (1989) anser att lärarna har skulden för att eleverna inte förstår 

positionssystemet, eftersom att då de lär ut algoritmerna gör det detta till en rituell gärning, 

och skrinlägger positionssystemet. De kan inte balansera talförståelsen gentemot algoritmerna 

utan det blir en motsättning mellan de två. Detta är dock tvärtemot vad en av lärare för skolår 
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sju säger i intervjun. Den läraren menar att då algoritmerna lärs ut, så ställs talen i addition 

och subtraktion upp under varandra, och då förklarar man skillnaden mellan entals- tiotals- 

och hundratalskolumner. Man klargör att då man lånar i subtraktion blir talens värden olika 

beroende på vilken kolumn de står i. Ett tal som är värt ett i tiotals kolumnen, blir värt 10 i 

entalskolumnen. Läraren vill säga att då undervisar man i positionsssystemet i alla fall trots att 

det är algortimerna som lärs ut. 

 

 Hedrén (1999) berättar om en undersökning som han gjort med elever i en klass, då de gick 

det andra till och med det femte skolåret. Undersökningen bestod i att de inte fick lära sig 

algoritmerna förrän i sjätte skolåret. Han kom fram till att eleverna lärde sig positionssystemet 

bra med den skriftliga huvudräkningen, men att det krävdes algoritmer för de större talen. 

Vissa elever beräknade multiplikationstal med addition. Eleverna hade allra svårast för 

division men också subtraktion då de inte fick lära sig några algoritmer. En av lärarna för 

skolår fyra – sex säger i intervjun att subtraktion är det svåraste. Eleverna har mycket svårt för 

subtraktion med den skriftliga huvudräkningen, därför använder de flesta lärarna ”bakifrån 

med plus”, en metod som Rockström, (2007), kallar för ett vanställande av hennes metod och 

avråder ifrån. Subtraktion är väl annars ett sätt som inte alls ansågs så väldigt svårt med de 

lodräta algoritmerna som den blivit med den skriftliga huvudräkningen. Den skriftliga 

huvudräkningen gör också ofta att likhetstecknet används på fel sätt, det är lätt att det blir så 

då likhetstecknets betydelse kan vara svårt att få klart för sig innan matematiken har fått 

mogna. I den skriftliga huvudräkningen blir det ofta långa sifferflöden i mellanleden, då är det 

lätt att likhetstecknet blir fel använt. Detta problem nämner också Hedrén (1999), att uppstår 

då eleverna har fått använda sina egna metoder. Detta visas också i diagnosen i min 

undersökning, där flera av eleverna använder likhetstecknet fel. Birgitta Rockström var 

mycket noga med att hennes elever använde likhetstecknet på ett korrekt sätt, det är möjligt 

att andra lärare inte har förstått att vara lika noga med det Rockström (2006). Rockström 

(2006) beskriver att hennes elever hittade på ett eget sätt som de kallade kort multiplikation, 

denna metod finns beskriven i boken ”tal och räkning”, G Emanuelsson, B Johansson och R 

Ryding (1991). Ingen av lärarna i intervjuerna nämner att de använder en metod som kallas 

”kort multiplikation”. Resultatet i min undersökning visar att många elever använder den 

skriftliga huvudräkningen för multiplikationstal, då man tittar på diagnoserna känns det ibland 

som om en multiplikationsalgoritm skulle ha varit enklare. 

 

4.3.4 Finns det en klyfta mellan lärare för skolår fyra-sex och lärarna för skolår sju?    

 

Funquist (2006) skriver att det är mycket viktigt att lärare för grundskolans senare skolår är 

införstådda med att algoritmerna lärs ut i mindre utsträckning under skolåren innan eleverna 

kommer upp till det sjunde skolåret. Det är det som har hänt nu, eleverna kommer upp till det 

sjunde skolåret och kan inte de algoritmer som lärarna för skolår sju – nio tycker att de bör 

kunna, och lärarna för skolår sju förefaller inte vara införstådda med detta. Det har uppstått en 

klyfta mellan lärarna för skolår fyra-sex och lärarna för skolår sju-nio då det gäller vilka 

räknemetoder som eleverna bör behärska. Eller så har det funnits en okunskap om vilka 

problem den skriftliga huvudräkningen skulle komma att orsaka för lärarna för skolår sju-nio. 

Det är detta som har skapat den vanmakt som finns hos lärarna för skolår sju – nio då de 

känner att de har problem med undervisningen i matematik. Eleverna kan ha svårt att 

tillgodogöra sig den matematik som de bör lära sig i skolår sju-nio för att de ska bli godkända 

och kunna komma in på gymnasiet. Förhoppningsvis kan den här trenden vända, i alla fall på 

den skolan där jag har utfört intervjuerna, eftersom att lärarna för skolåren fyra-sex nu säger 

sig ha ett ganska tätt samarbete med matematiklärarna för skolår sju-nio. Detta samarbete har 

möjligtvis uppstått eller utvidgats p g a att den här klyftan har uppstått. En av de intervjuade 
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lärarna för skolår fyra - sex säger ju också att den efter samtal med lärare för skolår sju – nio, 

har börjat lära ut algoritmerna redan i årskurs fyra, trots att läromedlet rekommenderar dem i 

årskurs sex. Även Funquist (2006) liksom Hedrén (1999) kommer fram till att algoritmerna 

behövs, men Funquist (2006) anser att de kan införas efter att eleverna lärt sig den skriftliga 

huvudräkningen. Funquist (2006) skriver att det egentligen inte spelar någon roll om eleverna 

använder sina egna räknesätt eller standardalgoritmer bara de har en metod som de behärskar. 

Det är exakt vad lärare för skolår sju i intervjuerna också menar. Problemet är bara att många 

elever, som sagt, inte har lärt sig den skriftliga huvudräkningen ordentligt, och de har inte 

heller lärt sig att använda algoritmerna riktigt, så de har ingen metod alls. 

 
4.3.5 Vem bestämmer egentligen hur eleverna ska räkna?   

 

Johansson (2006) skriver att sedan skolan decentraliserades har lärarnas ansvar för 

undervisningen ökat. Förr bestämdes det centralt av skolverket att exempelvis liggande stolen, 

en divisionsalgoritm, skulle användas i hela landet. Men då undervisningen blev friare, och 

lärarna fick ett större ansvar, blev det utrymme för användande av flera räknemetoder. Om de 

gamla riktlinjerna hade varit kvar, så hade det inte blivit som det är nu, att eleverna måste lära 

sig flera räknemetoder och skilda räknemetoder på olika skolor. Kanske lärarna fick ett för 

stort ansvar då skolan decentraliserades. Det kan även vara så att Rockströms räknemetoder 

har fått en alldeles för stor tilltro. Hennes räknemetoder kanske var väldigt bra för henne och 

hennes elever, men svårare för andra lärare att lära ut? Det förefaller också som om vissa 

läromedel har gjort om hennes räknemetoder till det sämre. En av lärarna för skolår fyra-sex 

säger i intervjun att den anser att Birgitta Rockströms böcker var bättre, än de senare 

läromedlen som exempelvis Mattestegen.  Rockström (2007) säger att ”bakifrån med plus”, 

som väl är ett sätt tillhörande kategorin skriftlig huvudräkning, inte är en metod som hon 

rekommenderar. Men den har slagit igenom stort för skolår fyra till sex, antagligen p g a att 

lärarna anser att eleverna har svårt att beräkna subtraktionstalen enligt Birgitta Rockströms 

metod. Om man ser överlag så kanske hennes räknemetod ändå tyvärr var sämre än de gamla 

algoritmerna, ett misstag begicks då man antog den skriftliga huvudräkningen, men nu kanske 

det är dags att gå vidare och rätta till misstaget? 

 

Hedre´n (2006) skriver att det allra sämsta skulle vara att införa två system, både 

algoritmräkning och skriftlig huvudräkning vilket han tror skulle göra eleverna förvirrade. Det 

är väl exakt det som görs nu då eleverna först får lära sig de skriftliga metoderna och därefter 

algoritmerna, ofta i sexan. Vissa läromedel, som Mattestegen, blandar metoderna och eleverna 

ska välja själva. Hedrén (2006) menar också att det viktigaste är att metoderna kommer från 

eleverna själva och att de då kan lära av varandra. En av lärarna för skolår sju är av en annan 

åsikt då den säger i intervjun, att läraren har noterat att eleverna har svårt att hjälpa varandra 

då de har lärt sig olika räknemetoder, En annan av lärarna för skolår sju säger att den tror att 

eleverna möjligtvis lär varandra sina räknemetoder men det var inget som läraren hade märkt 

konkret.  Hedrén (2006) skriver vidare att fokus borde vara på att eleverna tillåts uppfinna 

egna tekniker. En annan av lärarna för skolår sju pratar om att eleverna i vissa fall använder 

direkt olämpliga metoder som lärarna för skolår sju försöker att avråda dem ifrån att tillämpa. 

Det är också ibland så att eleverna använder huvudräkning i lite väl stor utsträckning menade 

samma lärare. Läraren berättade att de försökte få eleverna att skriva ner mera hur de tänker 

då de räknar. Samtidigt sa en annan av lärarna för skolår fyra-sex att den studerat nyare 

forskning som visade att huvudräkning är en räknemetod som bör prioriteras då den krävs i 

det vardagliga livet. 
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Den undersökning som Bentley (2008) genomförde hos elever ibland annat i skolår fyra, 

visade att de hade bristande kunskaper i exempelvis taluppfattning, det stämmer överens med 

vad lärarna för skolår sju säger angående elevernas brister i positionssystemet. Ingen av de 

fyra intervjuade lärarna tycker att eleverna har tillräckliga kunskaper i det. En av lärarna för 

skolår sju tycker att det ger lika stor taluppfattning då man lär ut algoritmer. Ingen av lärarna 

för skolår sju tyckte heller i intervjuerna att eleverna har tillräckliga kunskaper i 

multiplikationstabellen, något som Rockström (2007) poängterar är en mycket viktig kunskap 

för eleverna då de ska använda den skriftliga huvudräkningen. Hon menar också att eleverna 

bör ha olika förkunskaper för att kunna använda hennes metod. Hon nämner att hennes elever 

förstod att använda de associativa och distributiva lagarna utan att de hade fått instruktioner 

om detta, Rockström (2007). Dessa metoder som hon hävdar att hennes elever använde verkar 

långt ifrån de metoder som jag har sett att eleverna använde för exempelvis 

multiplikationstalen i min diagnosundersökning. Om man tittar på räknemetoderna som 

eleverna från skola A använde, den skola som utnyttjar den skriftliga huvudräkningen ända 

upp till skolår fem, så ser man att de har en väldigt stor benägenhet att använda den skriftliga 

huvudräkningen för multiplikationstalen. Studerar man tal o) (tabell 15, figur 15, Bilaga 3), 

ser man att den skriftliga huvudräkningen använts av eleverna från skola A, trots att uppgiften 

skulle ha gått ganska lätt att räkna med huvudräkning. Möjligtvis har de två lärarstudenter 

som skriver att även den skriftliga huvudräkningen kan leda till ett mekaniskt räknande rätt, 

Nygren och Persson (2006). Eleverna i min undersökning är inte alls så kreativa och 

uppfinningsrika som Birgitta Rockström menar att hennes elever är, Rockström (2007). För 

tal p), (tabell 16, figur, 16, bilaga 3) har visserligen några fler av eleverna från skola A försökt 

med huvudräkning, men de har tyvärr inte varit så framgångsrika med det för det här talet. 

Det Rockström talar om i artikeln står i ganska stor kontrast till vad lärarna för skolår sju 

upplever angående deras elevers räknemetoder.  

 

4.4 Matematikböcker  
 

Då man jämför vilka räknemetoder som elever från skola A använder i undersökningen med 

de räknemetoder som lärs ut i läromedlet Mattemosaik överensstämmer dessa bra. Eleverna 

brukar nästan exakt de uppställningar som visas i boken för de fyra räknesätten, d v s skriftlig 

huvudräkning. Boken innehåller inte så många uppgifter med huvudräkning och eleverna från 

skola A, har inte heller någon stor benägenhet att använda huvudräkning.  

 

Eleverna från skola B och C har haft Mattestegen som läromedel. Detta läromedel visar flera 

olika räknemetoder för uppgifterna och eleverna från skola B och C har också större variation 

sinsemellan då det gäller vilka räknemetoder som har utnyttjats i diagnosen. Man ser också att 

eleverna har använt de uppställningar som finns i Mattestegen, exempelvis den lodräta 

uppställningen för ”stora tal” Mattestegen, (2003). Eleverna från skola B använder den 

skriftliga huvudräkningen i större utsträckning än de lodräta algoritmerna. Detta stämmer inte 

så bra överens med läromedlet som visar alla metoder ungefär lika mycket. Det kanske beror 

på att läraren har varit benägen att lyfta fram den skriftliga huvudräkningen framför de lodräta 

algoritmerna. Vid intervjun av läraren från skola C fick jag uppfattningen att hon prioriterade 

de lodräta algoritmerna, det märks också att eleverna från skola C använder de lodräta 

algoritmerna i något större utsträckning men de utnyttjar också skriftlig huvudräkning och 

huvudräkning ganska mycket, detta överensstämmer bra med Mattestegen.  

 

Vid jämförelse av de två läromedlen ser man att det finns skillnader. Mattemosaik visar 

endast en räknemetod för varje räknesätt och det är den skriftliga huvudräkningen. Lodräta 

algoritmer visas inte alls i boken för det femte skolåret. Det visas heller inga uppgifter med 
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decimaltal. Huvudräkning visas i liten utsträckning och kallas för ”lätt med huvudräkning”. 

Boken känns ganska enkel att jobba med.  

 

Mattestegen är mera omfattande än Mattemosaik. Den visar två olika räknemetoder för de 

flesta uppgifterna. Den lägger ganska stor vikt vid huvudräkning, boken innehåller något som 

kallas för ”listig huvudräkning” där olika tankesätt vid huvudräkning visas. Räkning med 

decimaltal visas. Boken vill lära eleverna så många räknemetoder som möjligt. 

 

Det finns fördelar och nackdelar med båda böckerna. Mattemosaik känns enklare och mera 

konsekvent på det sättet att endast en räknemetod visas för varje uppgift. Den känns samtidigt 

fattigare och mindre omfattande än Mattestegen. Mattestegen känns ambitiös och mån om att 

eleverna ska lära sig mycket. Samtidigt kan den kännas rörig och kanske eleverna inte vet 

vilken metod de ska använda då de ska välja räknemetod själva. Något som är underligt med 

Mattestegen är att två räknemetoder visas, men om den första ”talsorterna för sig” står det att 

uppgiften blir lång. Om det andra sättet som är en lodrät algoritm står det att det går snabbare 

och att svaret blir på en enda rad. Det känns förvirrande att visa två räknemetoder och antyda 

att den ena är bättre och uppmana eleven att använda denna. För andra uppgifter uppmanas 

eleverna att använda metoden ”talsorterna för sig”. Om man som elev är van att tillämpa 

”talsorterna för sig” så får man av boken veta att algoritmen går snabbare, men att man kan 

också använda ”talsorterna för sig”. När det gäller addition av decimaltal visas i Mattestegen 

räknemetoderna ”talsorterna för sig” och lodrät algoritm. Därefter uppmanas eleven att; 

”räkna talsorterna var för sig. Välj själv om du räknar liggande eller stående.” Det känns 

väldigt förvirrande då ”talsorterna för sig” väl inte kan skrivas stående. Jag tror inte att 

eleverna har insikt att välja den bästa metoden, utan eleven kommer att använda den 

räknemetod som den är van vid. Det blir inte heller någon direkt nötning då det är ganska få 

uppgifter för de olika räknemetoderna. Vilket läraren på skola A ansåg var en av orsakerna till 

att eleverna räknar sämre.  

 

4.5 Avslutning 

 
Den stora skillnaden mellan räknemetoderna är att då lodräta algoritmer används är sättet man 

skriver på väldigt styrt av algoritmen. Det finns då inget utrymme för egna skrivsätt utanför 

algoritmens ramar. Den lodräta algoritmen är trygg och säker vilket också betyder att den kan 

upplevas som tråkig. Då man använder skriftlig huvudräkning är skrivsättet mera öppet och 

det finns möjlighet att variera sig på olika sätt, målsättningen ska vara att sträva efter 

förenkling. Den skriftliga huvudräkningsmetoden är dock svår för det stora flertalet elever. 

För att kunna ta till sig den skriftliga huvudräkningsmetoden bör man ha en djup insikt i 

positionssystemet och man bör ha goda kunskaper i multiplikationstabellen. Har man inte det 

tenderar den skriftliga huvudräkningen att bli styrd på samma sätt som algoritmerna. Det är 

troligtvis en mindre del av eleverna som verkligen har stor nytta av metoden och kan använda 

den till det den är avsedd för, förenkling och listiga lösningar. För dessa elever som verkligen 

är intresserade av matematik är det en rolig och kreativ metod. För de elever som endast vill 

ha en snabb, enkel och säker räknemetod som gör att de klarar av betyget godkänd eller väl 

godkänd så att de kan komma in på det gymnasieprogram de vill är algoritmerna att föredra. 

 

Det känns också som att de flesta lärare är ganska överens om att de lodräta algoritmerna är 

bättre än den skriftliga huvudräkningen om de skulle vara tvungna att välja en  enda 

räknemetod. Forskarna förefaller vara mera oense om vilken räknemetod som borde läras ut. 

Eftersom att lärarna väl rättar sig en del efter forskningen som kan vara rätt eller fel och 

eleverna rättar sig efter lärarna så blir eleverna lite av försökskaniner. Man verkar inte veta 
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riktigt heller vad det är som bör prioriteras. Är det att eleverna har en trygg, säker räknemetod 

som fungerar, men som kanske inte är nödvändig för att man ska klara av det vardagliga livet 

utanför skolan? Eller är det individualiseringen som är det mest betydelsefulla, att eleverna får 

lära sig många metoder, prova sina egna och sedan välja vilken de vill? Kan räkning med de 

lodräta algoritmerna förstöra elevernas kreativa sinne? Man börjar dock märka att det blir 

problem för eleverna vid högre studier då de inte har lärt sig algoritmerna. Eleverna själva 

verkar inte heller vara så nöjda med detta. Nyare forskning visar att det är huvudräkning som 

räknemetod som borde utvecklas då det är huvudräkning som eleverna kommer att ha mest 

nytta av när de kommer ut i samhället.  

 

4.5.1 Tillförlitlighet 

 

Brister som kan påpekas för undersökningen är skillnaderna i elevantalet mellan de olika 

skolorna. Medan skola A och B har ett underlag på 20 respektive 18 elever så är underlaget 

från skola C endast 10 elever. Det har ändå känts som att detta underlag har varit tillräckligt, 

men samtidigt precis på gränsen av vad som går att dra slutsatser omkring.  

 

Det har också varit ofrånkomligt att det har blivit vissa skillnader vid själva utförandet av 

diagnosen. Vid det första tillfället fick eleverna göra diagnosen tidigt på morgonen då de var 

pigga, de fortsatte att räkna under hela 50-minuterslektionen och det under stort allvar. Vid 

det andra tillfället fick eleverna göra diagnosen en torsdag eftermiddag då de var trötta. En av 

eleverna deklarerade högt i klassen att han inte ville göra den vilket smittade av sig på fem till 

som inte heller gjorde diagnosen. Jag tror att detta fick den här gruppen att ta mattediagnosen 

mindre seriöst än vad den första gruppen gjorde och de lämnade in den tidigare trots att även 

dessa hade möjlighet att räkna i 50 minuter. Vid det tredje tillfället hade de samma lektionstid, 

men flera elever kom försent 10-15 minuter vilket gjorde att de fick mindre tid på sig att bli 

färdiga. Vid det fjärde tillfället var jag inte med utan klassläraren delade ut diagnosen själv. 

Vid detta tillfälle har också eleverna fått mindre tid på sig än vad de hade vid de första 

tillfällena.  

 

4.5.2 Tillämpningar av resultaten 

 

Man skulle kunna göra om samma undersökning i klasser som verkligen har lärt sig mera 

skilda räknemetoder, lodrät algoritm räkning och skriftlig huvudräkning och främst undersöka 

vilka som räknade rätt. Man skulle också kunna göra om undersökningen i första året på 

gymnasiet och undersöka vilka räknemetoder eleverna använder då de räknar svårare tal.  

Räknemetoderna kommer att fortsätta att utvecklas och förändras. Anpassningar kommer att 

göras till utvecklingen i samhället.  

 

Om jag själv skulle komma att undervisa för skolår fyra – sex så skulle jag se till att eleverna 

fick lära sig de lodräta algoritmerna i första hand. Jag skulle försöka att integrera 

positionssystemet samtidigt. Jag skulle också tycka att det var väldigt viktigt att de lärde sig 

multiplikationstabellen utantill.  
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MATEMATIK-ENKÄT Bilaga 1 

    

  
Låt alla dina uträkningar finnas kvar på 

papperet. (Använd INTE miniräknare!) 

 

 Vilken skola gick du i från fyran till sexan?  

 

________________________________________ 

 
Addition 

 

a)  1 0 5 + 9 8 = 

 

 

 

b)  1 2 8 + 8 9 7  = 

 

 

 

c)  3 6, 2 + 1 5, 8 5 = 

 

 

 

d)  5 8 3 2 2 + 1 46 5 = 

 

 

 

 

Subtraktion 
  

e) 5 6 7 – 3 2 5 = 
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f) 1 6 4 9 –  9 8 8 =   Bilaga 1 

     

 

g) 1 0 0 0 – 9 8 9 =     

 

 

 

h)  2, 2 5 – 1, 7 5 = 

 

 

 

Division 
  

i) 8 3 4 / 6 = 

 

 

j)  9 7 / 4 = 

 

 

 

k)  2 4 0 0  / 6 0  = 

 

 

 

l)  4 8 0 / 5 = 
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Multiplikation    Bilaga 1 

  

m)  5 x 4 1 =      

 

 

 
n)  2 5, 2 5 x 3 = 

 
 
 
 

o)  4 x 9 9,5 = 

 
 
 

p)  1, 5 x 1, 5 = 

 
 
 
 

q)  3 2 x 5 3 = 

 
 
 
 
Tack för din medverkan! 
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Till föräldrar och vårdnadshavare!    Bilaga 2 

 

Jag heter Linneá Larsson och går sista terminen på min utbildning till senare-lärare i Ma-

No. Det innebär att jag den här terminen ska göra mitt examensarbete. Det kommer att 

handla om huruvida elever från olika skolor, upp till årskurs sex, har fått lära sig olika 

beräkningsmetoder. Vissa elever har fått lära sig traditionell metod med lodrät skriftlig 

uppställning, andra har fått lära sig en metod kallad skriftlig huvudräkning med mellanled. 

Ytterligare andra har fått lära sig båda metoderna eller en blandning av dessa. När elever 

från olika skolor sammanförs i sjuan kan vissa konsekvenser av detta uppstå, både för elever 

och lärare. Eleverna kan inte hjälpa varandra, läraren måste undervisa på flera sätt.  

Min undersökning kommer att bestå av en enkät i form av en mattediagnos där jag kommer 

att titta på vilka olika metoder som eleverna använder vid beräkningar av skilda mattetal. 

Eleverna kommer att vara anonyma men ska fylla i vilken skola de gått i tidigare.

      

      
 

Medverkan i undersökningen är frivillig men jag hoppas att ni tillåter att Ert barn får 

medverka. Skulle ni inte vilja att Ert barn medverkar så accepteras detta. Om det är något ni 

vill fråga om så är ni välkomna att höra av Er till mig. 

Fyll i talongen och lämna tillbaka till skolan så snart som möjligt. Om talongen inte 

återlämnas antar jag att eleven får medverka i undersökningen. 

 

Tack på förhand!  

 

Linnéa Larsson 073 – 040 9778 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Eleven__________________________________________ 

 

 

  Kommer att delta i undersökningen                 Kommer inte att delta i undersökningen 

 

 

Underskrift av förälder/vårdnadshavare 
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Uppgift a) 105 + 98 =    Bilaga 3 

 Skola  

 

Rätt 

A 

 

Fel 

Skola   

 

Rätt 

 B  

 

Fel 

Skola   

 

Rätt 

 C  

 

Fel 

Övriga  

 

Rätt 

skolor  

 

Fel 

S:a 

elever 

% 

Skriftlig 

huvudräkning 

15 - 12 2 6 - 4 - 70 

Huvudräkning 3 -  3 2 - 3 1 21 

Algoritm 2 - - - 2 - - -   7 

Annat sätt - - 1 - - - - -   2 

Ej svarat - - - - - - - -   - 

S:a elever 20  13 5 10 - 7 1 100 

Tabell 1: Beräkningssätt för 105 + 98 =  

Beräkningssätt som eleverna på de olika skolorna använde för uppgift a) 

 
Figur 1: Beräkningssätt för 105 + 98 = 

 

15 av eleverna på skola A använde skriftlig huvudräkning för detta tal, av dessa räknade alla 

rätt. På skola B var det 14 elever som använde metoden skriftlig huvudräkning, av dess 

räknade 12 rätt. På skolan C där 6 elever använde skriftlig huvudräkning, räknade alla dessa 

rätt. De som använde huvudräkning på skola A räknade rätt alla tre. På skola B var det tre 

elever som använde huvudräkning, ingen av dessa räknade rätt. På skola C använde två elever 

huvudräkning, av dessa räknade ingen rätt. Av de som använde algoritmer på skola A räknade 

alla rätt. På skola B använde ingen elev algoritmer. På skola C använde två elever algoritmer 

och dessa räknade rätt. 
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Uppgift b) 128 + 897  =   Bilaga 3 

 
 Skola  

 

Rätt 

 A  

 

Fel 

Skola   

 

Rätt 

 B  

 

Fel 

Skola   

 

Rätt 

 C  

 

Fel 

Övriga  

 

Rätt 

 skolor 

 

Fel 

S:a 

elever 

% 

Skriftlig 

huvudräkning 

15 3 13 1 3 3 5 - 77 

Huvudräkning - - - 2 - - 1 1   7 

Algoritm 2 - - - 3 1 - 1 12 

Annat sätt - - - 2 - - - -   4 

Ej svarat - - - - - - - -   - 

S:a elever 17 3 13 5 6 4 6 2 100 

Tabell 2: Beräkningssätt för 128 + 897 = 

 

Beräkningssätt som eleverna på de olika skolorna använde för uppgift b) 

 

 
Figur 2: Beräkningssätt för 128 + 897 = 

 

18 elever på skola A använde skriftlig huvudräkning som metod för det här talet, 15 av dessa 

räknade rätt. På skola B använde 14 elever skriftlig huvudräkning för talet och 13 av dessa 

räknade rätt. Sex elever på skola C använde skriftlig huvudräkning och tre av dessa har räknat 

rätt. Ingen av eleverna från skola A använde huvudräkning för talet. Från skola B var det två 

elever som använde huvudräkning, ingen av dessa räknade rätt. Ingen av eleverna från skola 

C använde huvudräkning för talet. Det var två elever från skola A som använde algoritm för 

tal B, av dessa räknade båda rätt. På skola B var det ingen elev som använde algoritm för 

talet, men från skola C var det fyra elever som använde lodrät algoritm, av dessa var det tre 

som räknade rätt. 
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Uppgift c) 36,2 + 15,85 =   Bilaga 3 

 Skola   

 

Rätt 

A 

 

Fel 

Skola  

 

Rätt 

B 

 

 Fel 

Skola 

 

 Rätt 

C 

 

Fel 

Övriga  

 

Rätt 

Skolor 

 

Fel 

S:a 

elever 

% 

Skriftlig 

huvudräkning 

8 10 6 3 1 - 1 2 55 

Huvudräkning - - 3 4 2 4 2 0 27 

Algoritm 1 1 - - 2 1 1 2  14 

Annat sätt - - 1 1 - - - -   4 

Ej svarat - - - - - - - -   - 

S:a elever 9 11 10 8 5 5 4 4 100 

Tabell 3: Beräkningssätt för 36,2 + 15,85 = 

Beräkningssätt som eleverna på de olika skolorna använde för uppgift c) 
 

 
Figur 3: Beräkningssätt för 36,2 + 15,85 = 

18 elever från skola A använde skriftlig huvudräkning då de beräknade talet. Av dessa var det 

åtta som räknade rätt. Av de 15 eleverna som gjorde testet från skola B var det nio som 

använde skriftlig huvudräkning som metod. Sex av dessa räknade rätt. En elev från skola C 

använde skriftlig huvudräkning för att räkna ut talet, den eleven räknade rätt. Ingen elev från 

skola A använde huvudräkning för talet. 10 av eleverna från skola B använde huvudräkning 

för talet, sju av dessa räknade rätt. Av eleverna från skola C var det åtta som använde 

huvudräkning, två av dessa räknade rätt. Algoritm användes av tre elever från skola A, en av 

dessa räknade rätt. Ingen av eleverna från skola B använde algoritm som metod. Av de fem 

elever från skola C som använde algoritm som metod, var det två som räknade rätt. 
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Uppgift d) 58 322 + 1465 =   Bilaga 3 

 Skola   

 

Rätt 

A 

 

Fel 

Skola   

 

Rätt 

B 

 

Fel 

Skola   

 

Rätt 

C 

 

Fel 

Övriga   

 

Rätt 

Skolor 

 

Fel 

S:a 

elever 

% 

Skriftlig 

huvudräkning 

12 4 5 3 3 2 3 - 57 

Huvudräkning 1 - 6 1 1 4 1 - 25 

Algoritm 2 - 2 - - - 3 1  14 

Annat sätt - - 1 - - - - -   2 

Ej svarat - 1 - - - - - -   2 

S:a elever 15 5 14 4 4 6 7 1 100 

Tabell 4: Beräkningssätt för 58 322 + 1465 = 

 

Beräkningsmetoder som elever från de olika skolorna använde för uppgift d): 

 

 
Figur 4: Beräkningssätt för 58 322 + 1465 = 

16 elever från skola A använde skriftlig huvudräkning som metodsätt för tal d, av dessa 

räknade 12 rätt. Från skola B var det 13 elever som använde skriftlig huvudräkning som 

metod sätt, fem av dessa elever fick ett korrekt resultat. Åtta elever från skola C använde 

skriftlig huvudräkning för talet, av dessa elever var det tre som räknade rätt. En elev från 

skola A använde huvudräkning som metodsätt, den eleven räknade rätt. Sju elever från skola 

B använde huvudräkning som metodsätt, av dessa räknade sex elever rätt. Fem elever från 

skola C har använt huvudräkning, en av dessa räknade rätt. Två av eleverna från skola A 

brukade algoritm, dessa två elever räknade rätt. Även från skola B var de två elever som 

använde algoritm och fick ett riktigt resultat. Från skola C använde ingen av eleverna 

algoritm. 
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Uppgift e) 567 - 325 =    Bilaga 3 

 Skola   

 

Rätt 

A 

 

Fel 

Skola   

 

Rätt 

B 

 

Fel 

Skola 

C Rätt 

Skola 

C Fel 

Övriga 

skolor 

Rätt 

Övriga 

skolor 

Fel 

S:a 

elever 

% 

Skriftlig 

huvudräkning 

14 2 11 1 3 1 5 - 66 

Huvudräkning 1 - 4 - 1 1 3 - 18 

Algoritm 3 - - - 4 - - -  12 

Annat sätt - - 2 - - - - -   4 

Ej svarat - - - - - - - -   - 

S:a elever 18 2 17 1 8 2 8 - 100 

Tabell 5: Beräkningssätt för 567 – 325 = 

 

Beräkningsmetoder som eleverna från de olika skolorna använt för uppgift e) 

 
Figur 5: Beräkningssätt för 567 – 325 = 

16 av eleverna från skola A använde skriftlig huvudräkning som metodsätt, av dessa var det 

14 som räknade rätt. Tolv av eleverna från skola B använde skriftlig huvudräkning som metod 

för talet, av dessa var det elva som räknade rätt. Av de fyra elever som använde skriftlig 

huvudräkning från skola C var det tre som räknade rätt för talet. En elev från skola A brukade 

huvudräkning för talet, den eleven räknade rätt. Av de fyra elever från skola B som använde 

huvudräkning som metodsätt, räknade alla rätt. Från skola C var det två elever som använde 

huvudräkning som metod, av dessa räknade en elev rätt. Tre elever från skola A använde 

lodrät algoritm som metod, dessa tre räknade rätt. Ingen av eleverna från skola B använde 

algoritm som metodsätt. Av de fyra eleverna från skola C som använde algoritm som metod, 

räknade alla rätt. 
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Uppgift f) 1649 - 988 =   Bilaga 3 

 Skola   

 

Rätt 

A 

 

Fel 

Skola   

 

Rätt 

B 

 

Fel 

Skola  

 

Rätt 

C 

 

Fel 

Övriga   

 

Rätt 

Skolor 

 

Fel 

S:a 

elever 

% 

Skriftlig 

huvudräkning 

13 3 6 7 2 2 1 1 62 

Huvudräkning - 2 2 1 2 1 1 2 20 

Algoritm 1 1 - - 1 1 2 1  12 

Annat sätt - - - 1 - - - -   2 

Ej svarat - - - 1 - 1 - -    4 

S:a elever 14 6 8 10 5 5 4 4 100 

Tabell 6: Beräkningssätt för 1649 – 988 = 

 

Beräkningsmetoder som eleverna från de olika skolorna använde för uppgift f) 

 
Figur 6: Beräkningssätt för 1649 – 988 = 

Av de 16 eleverna från skola A som använde skriftlig huvudräkning som metod, var det 13 

som räknade rätt. Av de 13 eleverna från skola B som använde skriftlig huvudräkning som 

metod var det sex som räknade rätt. Sex av eleverna från skola C använde skriftlig 

huvudräkning som metod för talet, av dessa räknade två rätt. Av de två eleverna från skola A 

som använde huvudräkning som metodsätt räknade ingen rätt. Tre elever från skola B har 

använt huvudräkning som metod, två av dessa har räknat rätt. Även från skola C var det tre 

elever som använde huvudräkning, av dessa var det två som räknade rätt. Av de två eleverna 

från skola A som använde algoritm var det en som fick ett riktigt resultat. Ingen av eleverna 

från skola B har använt algoritm. Från skola C var det två elever som använde algoritm, en av 

dessa har räknat rätt.  
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Uppgift g) 1000 - 989 =   Bilaga 3 

 Skola   

 

Rätt 

A 

 

Fel 

Skola   

 

Rätt 

B 

 

Fel 

Skola  

 

Rätt 

C 

 

Fel 

Övriga   

 

Rätt 

Skolor 

 

Fel 

S:a 

elever 

% 

Skriftlig 

huvudräkning 

12 - 10 0 3 - 3 - 50 

Huvudräkning 6 1 5 2 4 1 2 2 41 

Algoritm 1 - - - - 2 1 -   7 

Annat sätt - - 1 - - - - -   2 

Ej svarat - - - - - - - -   - 

S:a elever 19 1 16 2 7 3 6 2 100 

Tabell 7: Beräkningssätt för 1000 – 989 = 

 

Beräkningsmetoder som eleverna från de olika skolorna använde för uppgift  g): 

 
Figur 7: Beräkningssätt för 1000 – 989 = 

Av de 12 eleverna från skola A som använde skriftlig huvudräkning, var det 12 som räknade 

korrekt. Även från skola B räknade de elever som använde skriftlig huvudräkning rätt. Från 

skola C var det tre elever som använde skriftlig huvudräkning som metod, av dessa räknade 

alla rätt. Sju elever från skola A använde huvudräkning so metod, sex av dessa räknade rätt. 

Av de sju eleverna från skola B som använde huvudräkning som metod var det fem som 

räknade rätt. Från skola C var det nio elever som använde huvudräkning, av dessa var det fyra 

som räknade rätt. Den elev från skola A som använde algoritm för talet, räknade rätt. Ingen av 

eleverna från skola B använde algoritm som metod. Av de två eleverna som brukade algoritm 

som metod på skola C var det två som hade rätt. 

 

 

12 12

10 10

3 3

7

6

7

5 5

4

1 1

0 0

2

0
0

2

4

6

8

10

12

14

A

n

t

a

l

e

l

e

v

e

r



 

62 

 

Uppgift h) 2,25 – 1,75  =   Bilaga 3 

 Skola   

 

Rätt 

A 

 

Fel 

Skola  

 

Rätt 

B 

 

Fel 

Skola   

 

Rätt 

C 

 

Fel 

Övriga   

 

Rätt 

Skolor 

 

Fel 

S:a 

elever 

% 

Skriftlig 

huvudräkning 

12 3 7 3 2 2 1 2 57 

Huvudräkning 1 - 7 - - 3 1 1 23 

Algoritm 3 - - - 1 2 1 1  14 

Annat sätt - - - - - - - 1   2 

Ej svarat - 1 - 1 - - - -   4 

S:a elever 16 4 14 4 7 3 3 5 100 

Tabell 8: Beräkningssätt för 2,25 – 1,75 = 

 

Beräkningsmetoder som eleverna från de olika skolorna har använt för uppgift h): 

 
Figur 8: Beräkningssätt för 2,25 – 1,75 = 

Av de 15 eleverna från skola A som brukade skriftlig huvudräkning för talet, var det 12 som 

räknade rätt. Sju av de tio eleverna från skola B som använde skriftlig huvudräkning som 

metod räknade rätt. Två av de sex eleverna från skola C som använde skriftlig huvudräkning 

för talet fick ett korrekt svar. Den elev från skola A som brukade huvudräkning för talet 

räknade rätt. Sju av de sju eleverna som använde huvudräkning som metod från skola B 

räknade rätt. Ingen av de tre eleverna som använde huvudräkning som metod från skola C 

räknade rätt. Alla tre elever från skola A som använde algoritm som metod räknade rätt. Ingen 

av eleverna från skola B använde algoritm som metod.  Från skola C var det tre elever som 

använde algoritm för talet, en av dessa elever har räknat rätt. 
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Uppgift i) 834/6  =    Bilaga 3 

 Skola   

 

Rätt 

A 

 

Fel 

Skola   

 

Rätt 

B 

 

Fel 

Skola  

 

Rätt 

C 

 

Fel 

Övriga  

 

Rätt 

skolor 

 

Fel 

S:a 

elever 

% 

Skriftlig 

huvudräkning 

1 - - 2 - - - - 5 

Huvudräkning 1 1 6 - 3 - 1 - 22 

Kort division 11 2 3 1 1 - 5 - 41 

Annat sätt - - - 1 - - - -   2 

Ej svarat - 4 - 5 - 6 - 2  30 

S:a elever 13 7 9 9 4 6 6 2 100 

Tabell 9: Beräkningssätt för 834/6 =  

 

Beräkningssätt som eleverna från de olika skolorna använde för uppgift i: 

 
Figur 9: Beräkningssätt för 834/6 = 

Från skola A var det en elev som använde skriftlig huvudräkning som metod för talet, den 

eleven räknade rätt. Av de två eleverna från skola B som använde skriftlig huvudräkning som 

metod fick dessa ett korrekt svar. Ingen av eleverna från skola C använde skriftlig 

huvudräkning som metodsätt för talet. Av de två eleverna från skola A som använde 

huvudräkning som metodsätt räknade en elev rätt. Från skola B var det sex elever som 

använde huvudräkning som metod, dessa sex räknade rätt. Av de tre eleverna från skola C 

som använde huvudräkning som metod fick alla ett riktigt svar. 13 elever från skola A 

använde kort division metod, av dessa räknade 11 rätt. Fyra elever från  skola B använde kort 

division, tre av dessa räknade rätt. En elev från skola C använde kort division, denna elev 

räknade rätt. 
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Uppgift j) 97/4  =    Bilaga 3 

 Skola  

 

Rätt 

A 

 

 Fel 

Skola  

 

 Rätt 

B 

 

 Fel 

Skola 

C 

Rätt 

C 

 

 Fel 

Övriga   

 

Rätt 

skolor 

 

 Fel 

S:a 

elever 

% 

Skriftlig 

huvudräkning 

- - - 1 - - - - 2 

Huvudräkning - - 6 1 2 - - 1 18 

Kort division 5 11 3 2 2 - 1 4 50 

Annat sätt - - - - - - - -   - 

Ej svarat - 4 - 5 - 6 - 2  30 

S:a elever 5 15 9 9 4 6 1 7 100 

Tabell 10: Beräkningssätt för 97/4 = 

 

Beräkningsmetod som eleverna för de olika skolorna använde för uppgift j): 

 
Figur 10: Beräkningssätt för 97/4 = 

För talet j) har en av eleverna från skola B använt skriftlig huvudräkning. Denna elev räknade 

inte rätt. Sju elever från skola B har använt huvudräkning som metod, av dessa räknade sex 

rätt. Av de två elever från skola C som använde huvudräkning så räknade båda två rätt. 16 av 

eleverna från skola A har använt kortdivision, av dessa räknade fem rätt. Av de fem elever 

från skola B som använde kortdivision så räknade tre rätt. Av de två eleverna från skola C 

som använde kortdivision som metod så räknade båda två rätt.  
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Uppgift k) 2400/60  =    Bilaga 3 

 Skola   

 

Rätt 

A 

 

Fel 

Skola 

 

Rätt 

B   

 

Fel 

Skola 

 

Rätt 

 C  

 

Fel 

Övriga  

 

Rätt 

skolor 

 

Fel 

S:a 

elever 

% 

Skriftlig 

huvudräkning 

- - - 1 - - - - 2 

Huvudräkning 2 2 5 1 3 2 - 3 32 

Kort division 4 8 4 - - - 3 - 34 

Annat sätt 1 - 1 1 - - - -   5 

Ej svarat - 3 - 5 - 5 - 2  27 

S:a elever 7 13 10 8 3 7 3 5 100 

Tabell 11: Beräkningssätt för 2400/60= 

 

Beräkningsmetoder som eleverna från de olika skolorna har använt för uppgift k): 

 

 
Figur 11: Beräkningssätt för 2400/60= 

Endast en elev, från skola B, har använt skriftlig huvudräkning som metod. Den eleven 

räknade inte rätt. Fyra elever från skola A brukade huvudräkning som metod, två av dessa 

elever räknade rätt. Av de sex eleverna från skola B som använde huvudräkning som metod, 

var det fem som räknade rätt. Från skola C var det fem elever som brukade huvudräkning, tre 

av dessa räknade rätt. Tolv av eleverna från skola A använde kort division som metod, av 

dessa räknade fyra rätt. Av de fyra eleverna från skola B som använde kort division som 

metod räknade alla rätt.  
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Uppgift l) 480/5  =    Bilaga 3 

 Skola  

 

Rätt 

A 

 

Fel 

Skola  

 

Rätt 

B  

 

Fel 

Skola   

 

Rätt 

C 

 

 Fel 

Övriga  

 

Rätt 

skolor 

 

 Fel 

S:a 

elever 

% 

Skriftlig 

huvudräkning 

- - 1 1 - - - - 3 

Huvudräkning 1 - 2 2 4 - 1 - 18 

Kort division 7 6 4 2 - - 4 1 43 

Annat sätt 1 - 1 - - - - -   4 

Ej svarat - 5 - 5 - 6 - 2  32 

S:a elever 9 11 8 10 4 6 5 3 100 

Tabell 12: Beräkningssätt för 480/5 = 

 

Beräkningsmetoder som eleverna från de olika skolorna har använt för uppgift l): 

 

Figur 12: Beräkningssätt för 480/5 = 

Endast två av eleverna har använt skriftlig huvudräkning som metod, dessa elever kommer 

från skola B, en av dem räknade rätt. En elev från skola A brukade huvudräkning som metod, 

den eleven räknade rätt. Fyra av eleverna från skola B utnyttjade huvudräkning som metod, 

två av dessa elever räknade rätt. Av de fyra elever från skola C som använde huvudräkning 

som metod räknade alla rätt. 13 elever från skola A brukade kort division som metod, sju av 

dessa räknade rätt. Av de sex eleverna från skola B som använde kort division som metod, 

räknade fyra rätt.  
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Uppgift m) 5 x 41  =    Bilaga 3 

 Skola   

 

Rätt 

A 

 

Fel 

Skola   

 

Rätt 

B 

 

 Fel 

Skola   

 

Rätt 

C 

 

Fel 

Övriga  

 

Rätt 

skolor 

 

Fel 

S:a 

elever 

% 

Skriftlig 

huvudräkning 

14 1 7 - 3 - 3 1 52 

Huvudräkning 3 - 6 - 2 1 2 1 27 

Algoritm 1 - - - 1 - - -   4 

Annat sätt - - 2 - - - - -   3 

Ej svarat - 1 - 3 - 3 - 1  14 

S:a elever 18 2 15 3 6 4 5 3 100 

Tabell 13: Beräkningssätt för 5 x 41 = 

 

Beräkningssätt som eleverna från de olika skolorna använt för uppgift m): 

 
Figur 13: Beräkningssätt för 5 x 41 = 

14 av de 15 eleverna från skola A som använde skriftlig huvudräkning som metod för talet 

räknade korrekt. Av de sju eleverna från skola B som använde skriftlig huvudräkning som 

metod, räknade alla rätt. Tre av de tre eleverna från skola C som använde skriftlig 

huvudräkning som metod räknade rätt. Tre av de tre eleverna från skola A som använde 

huvudräkning fick ett korrekt svar. Av de sex eleverna från skola B som använde 

huvudräkning räknade alla rätt. Tre elever från skola C använde huvudräkning, två av dessa 

räknade rätt. Den elev som använde algoritm för talet frånskola A fick ett korrekt svar. Den 

elev från skola C som använde algoritm som metod räknade rätt. 
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Uppgift n) 25,25 x 3  =    Bilaga 3 

 Skola   

 

Rätt 

A 

 

Fel 

Skola   

 

Rätt 

B 

 

 Fel 

Skola   

 

Rätt 

C 

 

 Fel 

Övriga  

 

 Rätt 

skolor  

 

Fel 

S:a 

elever 

% 

Skriftlig 

huvudräkning 

10 2 2 - 2 - 1 1 32 

Huvudräkning 2 2 9 1 4 - 2 - 36 

Algoritm 1 - 1 - - - 2 1   9 

Annat sätt - - - - - - - -   - 

Ej svarat - 3 - 5 - 4 - 1  23 

S:a elever 13 7 12 6 6 4 5 3 100 

Tabell 14: Beräkningssätt för 25,25 x 3 = 

 

Beräkningsmetoder som eleverna från de olika skolorna använde för uppgift n): 

 
Figur 14: Beräkningssätt för 25,25 x 3 = 

Av de 12 eleverna från skola A som använde skriftlig huvudräkning som metod, räknade tio 

rätt. Två av eleverna från skola B använde skriftlig huvudräkning som metod, dessa räknade 

rätt. Även från skola C var det två elever som använde skriftlig huvudräkning som metod, 

även dessa räknade rätt. Av de fyra eleverna från skola A som använde skriftlig huvudräkning 

som metod, räknade två rätt. Tio av eleverna från skola B använde huvudräkning som metod, 

nio av dessa fick ett korrekt svar. Från skola C var det fyra elever som brukade huvudräkning 

som metod, dessa fyra fick ett riktigt resultat. Den elev från skola A som använde en algoritm 

fick ett korrekt svar. Även från skola B fick den elev som brukade en algoritm ett korrekt 

resultat.  
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Uppgift o) 4 x 99,5  =    Bilaga 3 

 Skola  

 

Rätt 

A 

 

 Fel 

Skola   

 

Rätt 

B 

 

 Fel 

Skola   

 

Rätt 

C 

 

 Fel 

Övriga   

 

Rätt 

Skolor 

 

Fel 

S:a 

elever 

% 

Skriftlig 

huvudräkning 

9 3 2 1 - 1 - 2 32 

Huvudräkning 1 - 6 1 4 1 1 1 27 

Algoritm 1 - 1 - - - - 1   5 

Annat sätt - - - - - - 1 -   2 

Ej svarat - 6 - 7 - 4 - 2  34 

S:a elever 11 9 9 9 4 6 2 6 100 

Tabell 15: Beräkningssätt för 4 x 99,5 = 

 

Beräkningsmetoder som elever från de olika skolorna använt för uppgift o): 

 
Figur 15: Beräkningssätt för 4 x 99,5 = 

 

Nio av de 12 eleverna från skola A har räknat korrekt med metoden skriftlig huvudräkning. 

Från skola B var det två av de tre som brukade skriftlig huvudräkning som fick ett riktigt 

resultat. En av eleverna från skola C utnyttjade skriftlig huvudräkning som metod för talet, 

den eleven räknade inte rätt. Den elev från skola A son brukade huvudräkning som metod fick 

ett rätt svar. Av de sju eleverna från skola B som använde huvudräkning som metod, räknade 

sex riktigt. Av de fem elever på skola C som utnyttjade huvudräkning som metodsätt var det 

fyra som fick ett rätt svar. Den elev från skola A som brukade en algoritm fick ett korrekt svar 

och det fick även den elev från skola B som använde algoritm.  
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Uppgift p) 1,5 x 1,5  =    Bilaga 3 

 Skola  

 

Rätt 

A 

 

 Fel 

Skola   

 

Rätt 

B 

 

 Fel 

Skola   

 

Rätt 

C 

 

Fel 

Övriga  

 

Rätt 

skolor 

 

 Fel 

S:a 

elever 

% 

Skriftlig 

huvudräkning 

1 6 - 2 - - 1 1 20 

Huvudräkning 1 7 5 3 2 5 1 1 44 

Algoritm - 1 - - - - - -   2 

Annat sätt - - 1 - - - - 1   4 

Ej svarat - 4 - 7 - 3 - 3  30 

S:a elever 2 18 6 12 2 8 2 6 100 

Tabell 16: Beräkningssätt för 1,5 x 1,5 = 

 

Beräkningsmetoder som eleverna från de olika skolorna använde för uppgift p): 

 
Figur 16: Beräkningssätt för 1,5 x 1,5 = 

 

Av de sju elever från skola A som använde metoden skriftlig huvudräkning, var det en elev 

som räknade rätt. Ingen av de två eleverna som brukade skriftlig huvudräkning för talet 

räknade rätt. Åtta av eleverna från skola A brukade metoden huvudräkning för talet, en av 

eleverna räknade rätt. Från skola B var det åtta elever som använde huvudräkning, fem av 

dessa räknade rätt. Av de sju elever från skola C som brukade huvudräkning som metod, var 

det två som fick ett korrekt svar. En av eleverna från skola A provade algoritm som metod, 

denna elev räknade inte rätt. 
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Uppgift q) 32 x 53  =    Bilaga 3 

 Skola   

 

Rätt 

A 

 

Fel 

Skola   

 

Rätt 

B 

 

Fel 

Skola   

 

Rätt 

C 

 

 Fel 

Övriga   

 

Rätt 

skolor  

 

Fel 

S:a 

elever 

% 

Skriftlig 

huvudräkning 

2 11 - 3 - - 1 - 30 

Huvudräkning - 1 2 3 3 3 1 - 23 

Algoritm - 1 1 1 - - 2 -   9 

Annat sätt - - - - - - - 1   2 

Ej svarat - 5 - 8 - 4 - 3  36 

S:a elever 2 18 3 15 3 7 4 4 100 

Tabell 17: Beräkningssätt för 32 x 53 = 

 

Metodsätt som eleverna från de olika skolorna använde för uppgift q): 

 
Figur 17: Beräkningssätt för 32 x 53 = 

11 av de 13 eleverna från skola A som använde skriftlig huvudräkning som metodsätt fick ett 

korrekt resultat. Av de tre eleverna från skola B som använde skriftlig huvudräkning som 

metodsätt var det ingen som fick ett riktigt svar. Den elev från skola A som använde 

huvudräkning som metod fick inte rätt svar. Av de fem elever från skola B som brukade 

huvudräkning som metod, var det två som fick ett riktigt resultat. Från skola C var det sex 

elever som utnyttjade huvudräkning som metod, tre av dessa fick ett riktigt svar. Den elev 

från skola A som använde en algoritm som metod fick inte rätt svar. Den elev från skola B 

som använde en algoritm som metod fick rätt. 
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Intervju med skolår 4-6-lärare på skola A.  Bilaga 4 

 

1. Vilket läromedel använder ni? 

 

Vi använder boken Matte-mosaik. Den kan användas under hela mellanstadiet.  

 

2. Vad var det som avgjorde vilket läromedel ni valde? 

 

Vi hade gamla mattestegen, när vi skulle byta material så tyckte vi att det materialet 

inte stämde gentemot vad man tog upp i de nationella proven. Några stycken härifrån 

skolan satte sig då ner och tittade igenom vad de tyckte stämde bättre med nationella 

proven, och då valde vi Mattemosaik för den tyckte vi var mera korrekt. Vi som har 

matte bestämde tillsammans så att säga då.   

 

3. Hur noggrant följer ni läromedlen? Vad kompletterar ni med?  

 

Det är nog olika beroende på vilken lärare det är. Vi följer inte matteboken slaviskt. 

Jag själv, personligen, hoppar, stryker vissa sidor, gör andra sidor med alla och jag 

kompletterar med eget material. Jag har mycket material som jag har plockat på mig 

genom åren då jag har varit lärare så pass länge. Jag tar mycket mattepapper från 

gamla Mattestegen och Räkneresan som var för hundra år sedan. Från Lektion.se hittar 

jag mycket material och det finns mattepapper i en pärm som jag jobbar med. 

 

4. Hur ofta byter ni läromedel, när bytte ni senast?  

Vi har haft det här i fyra-fem år. Just nu känner vi inte att vi behöver byta utan det 

känns som att det är bra. Inget läromedel är perfekt men vi tycker att det funkar bra då 

vi kompletterar med annat.  

 

5. Hur utvärderas läromedlet?  

 

Vi utgår ifrån och jämför främst med vad som tas upp i nationella proven, då ser vi 

vad som behövs, dessutom tittar vi på målen i kursplaner.  

 

6. Lär ni ut de traditionella räknemetoderna med lodräta uppställningar? I så fall från 

vilket skolår?  

 

Från årskurs sex lär vi ut algoritmerna till alla elever, men de svaga eleverna får lära 

sig algoritmerna tidigare, redan från årskurs fyra.  

 

7. Lär ni eleverna de fyra räknesätten med s k skriftliga räknemetoder, skriftlig 

huvudräkning med mellanled, utan traditionella, lodräta, uppställningar?  
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Det är lite olika beroende på vilket räknesätt det gäller. Jag personligen gillar inte att 

räkna med mellanled på subtraktion. Jag tycker att det är bättre att räkna ”bakifrån 

med plus” då det gäller subtraktion. När man förklarar detta för föräldrarna vet de 

direkt eftersom att de är så som kassörskan räknar i affären. Då känner jag att 

förståelsen kommer mera. Om man håller på med mellanled i subtraktion så vet de inte 

om det ska vara plus eller minus. De blandar ihop det och tar ifrån det som man ska ta 

bort. Det är lättare att räkna 6-0 istället för 0-6. Subtraktion är det svåraste. Att hitta en 

bra metod som passar barnen är svårt, där måste man använda många olika metoder.  

 

8. Föredrar du någon av metoderna? Tycker du att eleverna ska lära sig båda sätten? 

 

Jag har väldigt många olika metoder som jag visar för eleverna. Om man ska räkna 

405-398 är det väldigt jobbigt att hålla på med mellanled. Då är det mycket lättare att 

ta ”bakifrån med plus”. Jag visar dem många olika metoder beroende på vilken uppgift 

det är och försöker att lära dem olika sätt.  

 

9. Finns det tid för eleverna att pröva sig fram till egna alternativa metoder? Är det några 

särskilda metoder som ni uppmuntrar, t ex huvudräkning? Prövning? 

Överslagsräkning?  

 

Ja, jag tycker att det finns tid för dem att prova sig fram. Och jag tycker att detta 

läromedel periodvis uppmuntrar detta. Jag är inne lite på det här med överslagsräkning 

angående om svaret kan vara rimligt eller inte. Att de får tänka lite som att: ” kan 

verkligen det där, minus det där, bli 7000?” Jag uppmuntrar att de ska rita talet vad det 

nu handlar om. Exempelvis om de ska räkna omkretsen på ett staket är det bra att rita 

upp talet. När de ritar upp talet ser de en bild av talet.  

 

10. Hur tänker ni långsiktigt angående vad eleverna kan tänkas behöva i framtiden, t ex på 

högstadiet, gymnasiet, eller räcker det att uppnå målen?  

 

Vi försöker att tänka väldigt långsiktigt. Vi samarbetar en del med högstadiet. På 

högstadiet säger de att: ”se till att koncentrera er på de fyra räknesätten så att eleverna 

blir säkra på dem, då är det lättare med all efterkommande matematik”. Vi jobbar 

väldigt mycket med subtraktion som är det svåraste räknesättet. Och sedan de 

resterande tre räknesätten.  

 

11. Känner ni till något om vad forskningen säger om detta angående räknemetoder?  

 

Det är lite olika beroende på lärare, vissa av oss är väldigt duktiga på detta med att 

hålla sig uppdaterade på den senaste forskningen.  
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12. Tycker du att det är värdefullt för eleverna att kunna flera metoder, hur reagerar 

eleverna i så fall?  

 

Jag tycker att det är väldigt värdefullt att eleverna ser på uppgiften och kan tänka: ”hur 

ska jag tänka här?”, och att de då kan ha flera metoder att välja på. Men det kan vara 

bra i början att använda en metod som eleverna lär sig ordentligt som ”bakifrån med 

plus” då det gäller subtraktion. Sen visar jag att det även finns andra metoder som kan 

vara lättare, och de kan eleverna ta till sig då de redan kan en metod. Då det gäller 

multiplikation kan man visa hälften dubbelt, det köper de då de ser att det blir lättare 

att tänka.  

 

13. Vilka räknemetoder tycker du ger den bästa taluppfattningen?  

 

I subtraktion är det ”bakifrån med plus”. I addition så är det talsorterna var för sig. 

Barnen har svårt för algoritmer då det gäller multiplikation. Då är det enklare att de tar 

talsorterna var för sig. När de blir lite säkrare på det så kan de lära sig att ställa upp 

lodräta algoritmer. Det visar jag då oftast i sexan, mycket för att visa dem vilken 

tidbesparing det blir då man räknar med algoritmer i multiplikation.  

 

14. Kan det räcka att eleverna endast lär sig att räkna genom att dela upp talen enligt 

positionssystemet d v s med mellanled, horisontellt, skriftlig huvudräkning, på 

mellanstadiet och att man börjar med lodräta algoritmer på högstadiet?  

 

I sexan är det lagom att börja med algoritmer. Mycket av förståelsen försvinner i tiotal 

och hundratal om man börjar med lodräta algoritmer tidigare. Subtraktion blir svårt då 

de ska växla mellan nollor och tior. Men de svagare barnen blir hjälpta av algoritmer 

och entalsräkning.   

 

15. Känner du till Birgitta Rockströms böcker? Vad anser du om dem? Har ni använt 

hennes böcker?  

 

Vi använder Birgitta Rockströms böcker för svagare elever som behöver träna mera. 

Jag tar det material som jag tycker är bra och bryr mig inte så mycket om det är 

Rockströms eller vems det är. Vår speciallärare känner till mycket om Rockströms 

metoder.  
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Intervju med lärare för skolår 4-6 på skola B. 

 

1. Vilket läromedel använder ni? 

 

Vi jobbar med mattestegen. 

 

2. Vad var det som avgjorde vilket läromedel ni valde? 

 

Den här läraren har inte jobbat så länge på denna skola att hon har någon uppfattning 

om det.   

 

3. Hur noggrant följer ni läromedlen? Vad kompletterar ni med? 

 

Jag följer dem inte noggrant, jag följer dem på så vis att jag tar steg för steg 

subtraktion, multiplikation och så, men jag kompletterar mycket från olika saker, jag 

kan inte säga att det är från något särskilt. Jag försöker att lägga in mera laborativ och 

praktisk matte. Jag väljer ut vissa tal som de ska göra. De följer inte materialet 

slaviskt.  T ex ibland från Lektion.se, men mera från ncm.se – nämnarens webplats. 

Ofta blir det känguruuppgifterna från matematikcentret där. Det är bra material.  

 

4. Hur ofta byter ni läromedel, när bytte ni senast? 

 

Det är ganska sällan vi byter läromedel. Vi kompletterar med uppgifter från samma 

håll istället för att köpa nytt material.  

 

5. Lär ni ut de traditionella räknemetoderna med lodräta uppställningar? I så fall från 

vilket skolår?  

 

Jag lär ut de traditionella algoritmerna från årskurs fyra. Om jag skulle följa böckerna 

mera noggrant så skulle algoritmerna introduceras senare, i femman eller sexan. Det är 

för att högstadiet tycker att man ska lära ut algoritmerna tidigare, vi har nära kontakt 

med högstadielärarna.  

 

6. Lär ni eleverna de fyra räknesätten med s k skriftliga räknemetoder  (skriftlig 

huvudräkning med mellanled) utan traditionella,( lodräta), uppställningar? 

 

På lågstadiet lär man ut skriftlig huvudräkning som metod. Då de kommer till fyran 

brukar de ha använt skriftlig huvudräkning som metod, men jag fortsätter inte med det.  

Men om de är bra på att förstå det och använda det så får de göra det.   

 

7. Föredrar du någon av metoderna? Tycker du att eleverna ska lära sig båda sätten? 
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Det har visat sig ofta att det är bättre med algoritmer för de som är svaga. De misstag 

som görs t ex vid subtraktion görs inte vid algoritm. De som behärskar båda 

metoderna kan visst få lära sig dem. De som har förståelsen, de kan förstå många olika 

sätt. De som kan talsorterna behöver ändå inte alltid använda skriftlig huvudräkning.  

 

8. Finns det tid för eleverna att pröva sig fram till egna alternativa metoder? Är det några 

särskilda metoder som ni uppmuntrar, t ex huvudräkning? Prövning? 

Överslagsräkning? 

 

Ja, det ska finnas tid. Jag har förstått nu på senare tid då jag har läst på högskolan att 

det bör prioriteras mera att eleverna får använda sina egna metoder. Överslagsräkning 

finns alltid med i böckerna, däremot så har jag inte jobbat så aktivt med huvudräkning 

som jag nu har insett att jag behöver göra. Utöver tabellkunskaper och sådant.  

 

9. Hur tänker ni långsiktigt angående vad eleverna kan tänkas behöva i framtiden, t ex på 

högstadiet, gymnasiet, eller räcker det att uppnå målen?  

 

Jag har ändrat mig mycket då jag har pratat med högstadielärarna då de inte har tyckt 

att eleverna behärskar de vanliga räknesätten. Man inser nu när den nya läroplanen 

kommer och när man läser ny forskning att eleverna ska vara bekanta med väldigt 

mycket, så där blir det en balansgång. Det finns många kritiska inlärningspunkter då 

man läser matte som man måste kunna och vara beredd på. Problemlösning har fått en 

stor roll. Det kommer att läggas stor vikt på det i det nya läroplanen.  

 

10. Känner ni till något om vad forskningen säger om detta angående räknemetoder?  

 

Jag läser just nu en bok av Mcintosh – förstå och använda tal, han menar att i det 

vuxna livet så är det 80 % av beräkningarna som ska göras med huvudräkning. Man 

måste jobba mycket mera med strategier för det och rimlighetstänkande. Att eleverna 

ska lära sig tänka och inte bara flytta siffror.  

 

11. Tycker du att det är värdefullt för eleverna att kunna flera metoder, hur reagerar 

eleverna i så fall? 

 

Ja, absolut, man ska försöka att anpassa metoderna och ta den metod som för tillfället 

är lämpligast. Alla har inte den förmågan att känna sig eller vara så trygga att de kan 

välja olika metoder. Det går enklare för dem som är säkrare och har många strategier.  

 

12. Vilka räknemetoder tycker du ger den bästa taluppfattningen? 

 

Jag tycker att den skriftliga huvudräkningen är bra på det sättet att man ser på bredden 

då man ser vad som är hundratal, tiotal, ental osv men det blir alldeles för många fel.  
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Det blir tydligare där med olika talsorter än då de håller på och lånar i vanliga 

algoritmer. Kortdivision är genialiskt, det är hur bra som helst. Kortdivision, 

innehållsdivision, då ser man hur många fyror som får plats i tolv.  

 

13. Kan det räcka att eleverna endast lär sig att räkna genom att dela upp talen enligt 

positionssystemet d v s med mellanled, horisontellt, (skriftlig huvudräkning), på 

mellanstadiet och att man börjar med lodräta algoritmer på högstadiet?  

 

Nej 

 

14. Känner du till Birgitta Rockströms böcker? Vad anser du om dem? Har ni använt 

hennes böcker? 

 

Den boken hade vi innan mattestegen. Den boken är enklare att förstå. Jag tycker 

egentligen att den boken är bättre, jag har inte jobbat med själva boken, men med 

kopieringsunderlaget.  Jag tar ifrån den och använder den.   
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Intervju med lärare för skolår 4-6 på skola C. 
 

1. Vilket läromedel använder ni? 

 

Vi använder inte bara ett läromedel utan det är lite olika men det förekommer 

Mattestegen och Mattemosaik. Men även det här materialet som man tidigare hade till 

förberedelseklasser – Mattegruvan, det tar ju upp olika begrepp sådär. Det används till 

någon enstaka elev. Detta är de konkreta läromedlen som vi använder. 

 

2. Vad var det som avgjorde vilket läromedel ni valde? 

 

Jag har då valt Mattestegen tillsammans med en annan lärare därför att vi tyckte att det 

hade en väldigt bra struktur. Vi tyckte också om den individuella inlärningsgången. 

Det är så bra också att man kan arbeta med ett gemensamt tema i gruppen och att man 

utifrån detta kan individualisera med hjälp av de olika stegen som Mattestegen har. 

Om man t ex arbetar med temat addition och subtraktion eller annat så finns ju det 

materialet i flera steg. Det är olika böcker som bygger på varandra. Det kan vara från 

steg 1 till steg 12. Det gäller att greppa individualiseringen i gruppen.  

 

Mattemosaik valde vi i år därför att vi tyckte att flera texter kunde vara svåra och även 

att det hände liksom ingenting, Mattestegen är ju lite omfattande, men den är bra, det 

måste vara så, inte bara korttryckt och så kommer nästa kapitel och det med en diger 

uppsättning av uppgifter. Så då tyckte vi att Mattemosaik kanske var lättare att greppa 

för dem, därför att vi har märkt litegrann att det är svårt, det här med matteböcker för 

eleverna. Men alla har inte Mattemosaik. Det finns inget riktigt bra heltäckande 

läromedel. Eleverna har alltså lite olika läromedel kan man säga.  

 
3. Hur noggrant följer ni läromedlen? Vad kompletterar ni med? 

 

Nej, det går inte att följa det noggrant då det inte täcker det som behövs för stunden. 

Jag kompletterar med andra kopieringsunderlag, t ex Rockströms kopieringsunderlag 

har jag kvar. Jag har något som heter Matematik i 30 punkter. Jag har tagit hem något 

som heter Matterepet som isolerar olika svårigheter t ex beräkningar för de som 

behöver repetera. Det gäller en del i femman och även någon i sexan. Vi har 

kortsystem med vardagsmatematik och ibland gör jag egna uppgifter. Jag har ett häfte 

med laborativ matematik, och sedan finns det ju konkret material.  

 

4. Hur ofta byter ni läromedel, när bytte ni senast? 

Det var i höstas då. Annars byter man ju ut böckerna då de blir reviderade. Vi har bytt 

ut Mattestegen på det sättet att vi har tagit in en annan version utav den. 

 

5. Hur utvärderas  läromedlet? 

Det blir då det är dags för att beställa som vi börjar prata om läromedlet. Då pratar vi i 

arbetslaget om vad vi tycker om läromedlet. Och vi diskuterar också kontinuerligt hur 

det går för eleverna. Hur de arbetar med de uppgifter som de får.  
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6. Lär ni ut de traditionella räknemetoderna med lodräta uppställningar? I så fall från 

vilket skolår? 

Ja, vi lär ut de traditionella lodräta uppställningarna. Det är svårt att säga ifrån vilket 

skolår det blir, jag har dem i fem-sexan. Många kommer inflyttade från andra skolor 

och de kan ofta då redan de lodräta algoritmerna. Det är svårare för eleverna att förstå 

den vågräta skriftliga huvudräkningen. De har väldigt svårt att förstå talsorterna för 

sig, det är benämningarna i böckerna som kan vara olika. Att ställa upp, det är de mera 

vana vid. De elever som har svårt för matte de vet inte riktigt vad de gör fast de ställer 

upp, det blir ibland väldigt orimliga svar. Jag lär ut de lodräta uppställningarna och jag 

går en mattecirkel där vi har pratat om, att det finns ju elever som har svårare för 

matematik än vad andra har, oavsett vilken undervisning de har haft, dessa elever har 

ofta ett stöd i algoritmen. De elever som har lättare att greppa matte de klarar av flera 

metoder. De kan det här med överslag, de kan räkna snabbt i huvudet, de förstår 

”bakifrån med plus”. De förstår att öka och minska på bägge sidorna om 

likhetstecknet. I fem-sexan lär vi ut de lodräta metoderna. Och oftast kan de dem 

redan.  

 

7. Lär ni eleverna de fyra räknesätten med sk skriftliga räknemetoder (skriftlig 

huvudräkning med mellanled) utan traditionella, (lodräta), uppställningar? 

Ja, jag går igenom det, även om de är lite, att eleverna inte är så vana vid det. Jag går 

igenom det och de får till slut ta den metod som passar dem bäst. Jag går igenom, 

talsorter för sig då det gäller addition, bakifrån med plus då det gäller subtraktion, det 

finns också skriftliga räknemetoder för multiplikation som vi försöker lära ut. Sen är 

det ju kort division som vi också lär ut.  

 
8. Föredrar du någon av metoderna? Tycker du att eleverna ska lära sig båda sätten? 

Jag föredrar att ställa upp med lodräta algoritmer, men då har ju jag förstått det här 

med positionssystemet också, d v s jag har ju en taluppfattning. Jag tycker att eleverna 

ska jobba med taluppfattningen från de är små. Om de inte har den riktiga 

taluppfattningen så blir det ju inte bra då de lär sig lodräta uppställningar utan att ha 

någon förankring i taluppfattning, det blir ett mekaniskt jobbande med siffror. Om de 

har brister i taluppfattning så kan det bli fel hur de än räknar. De ställer inte ental 

under varandra, har de decimaler så kan det bli totalt orimliga svar om de inte har 

taluppfattningen. Jag hade önskat att de fått lära sig det här skriftliga mera tidigare. Då 

hade man snabbt kunnat gå igenom de lodräta algoritmerna. Om man har en god 

taluppfattning är det lätt att snabbt lära sig algoritmerna. Elever som kommer från 

andra skolor kan ha lärt sig algoritmerna redan på lågstadiet. Det har ju varit så ett tag 

att algoritmerna skulle bort helt och eleverna skulle lära sig att rita talen. Att eleverna 

skulle använda den skriftliga huvudräkningen, det har också stått om det i kursplanen. 

Jag tycker att vissa barn har börjat med algoritmerna för tidigt innan de fick en bra 

taluppfattning.  

 

9. Finns det tid för eleverna att pröva sig fram till egna alternativa metoder? Är det några 

särskilda metoder som ni uppmuntrar, exempelvis huvudräkning? Prövning? 

Överslagsräkning? 
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Ja, det finns tid för det, de jobbar på olika sätt. Man försöker att fråga eleverna vad 

som går lättast, vad som är svårt, man försöker peka på om de gör mycket fel, då kan 

man försöka få dem att välja en annan metod. De får hålla på med prövning och de får 

arbeta med överslagsräkning. Det finns också elever från andra kulturer som kommer 

hit med en annan algoritm, då får de fortsätta att använda den som de har.   

 

10. Hur tänker ni långsiktigt angående vad eleverna kan tänkas behöva i framtiden, t ex på 

högstadiet, gymnasiet, eller räcker det att uppnå målen? 

Ja, det tycker jag absolut. Då man undervisar i femman och sexan då måste man veta 

vad som står i nians läroplan för det nionde skolåret. Och att man även ser till 

strävansmålen. LPP – lokala pedagogiska planeringar håller vi på och skriver. Och då 

vi skriver det så tänker vi på strävansmålen i matematik. Jag hoppas att det är så också 

att då man undervisar i tidigare år, att man tänker på hur strävandemålen för femte 

skolåret ser ut. Att man tänker då man undervisar i årskurs två ”vad är det de ska 

kunna då de slutar femman”? Man får ju utgå ifrån att det är så. Vi försöker också att 

förklara för föräldrarna vad som förväntas. Och vi försöker att förklara så att 

föräldrarna förstår vad som krävs av deras barn för att de ska kunna komma in på 

gymnasiet osv.  

 

11. Känner du till något om vad forskningen säger om detta angående räknemetoder? 

Ja, forskningen säger väl att det är viktigt att man har en taluppfattning för att man ska 

förstå. Sen kan det ju också bli svårt med de här liggande skriftliga räknemetoderna. 

På en didaktisk kurs om jag nyligen har gått har vi diskuterat att det blir väldigt svårt 

för eleverna att hålla reda på allt som blir i mellanleden. Så då kanske algoritmerna är 

att föredra men, det måste finnas en taluppfattning så att inte eleverna stupar på en 

sådan uppgift som 603 – 598 = _? Att man ställer upp den i en subtraktionsalgoritm, 

det är ju många olika steg där som man måste kunna, och bara för att man inte kan 

tekniken i det hela så kan det bli ett totalt felsvar på en sådan lätt uppgift. Om man 

tittar på den och tänker sig tallinjen då skulle man ju klara den.  

 

12. Tycker du att det är värdefullt för eleverna att kunna flera metoder, hur reagerar 

eleverna i så fall? 

Ja, det är väldigt värdefullt för att då har de ju en förmåga att använda olika saker och 

då kan de ju göra egna bedömningar. Ett av målen för ämnet är ju att kunna använda 

matematik och uttrycksformer.  

 
13. Vilka räknemetoder tycker du ger den bästa taluppfattningen? 

Ja det är ju den skriftliga huvudräkningen då som jag tycker att de ska få redan tidigt 

på lågstadiet. Fast även om man använder lodräta algoritmer så utesluter inte det att 

man har en bra taluppfattning. När man ser att elever hela tiden gör fel så hade man 

önskat att de fått den skriftliga huvudräkningen tidigare så att metoden hade hunnit 

sätta sig lite mera.  
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14. Kan det räcka att eleverna endast lär sig att räkna genom att dela upp talen enligt 

positionssystemet d v s med mellanled, horisontellt, (skriftlig huvudräkning), på 

mellanstadiet och att man börjar med lodräta algoritmer på högstadiet? 

Det är svårt att säga, det beror på var eleverna befinner sig. För de elever som arbetar 

vidare på de olika nivåerna (antar att hon menar i Mattestegen), så kan det underlätta 

med algoritmer, dvs i femman-sexan. Särskilt om det är tal med väldigt mycket 

decimaler och sådant. Det blir då så väldigt långa mellanled, då man räknar med 

decimaltal. Då känns det nödvändigt att införa algoritmer. Det bästa skulle vara om de 

höll på med den skriftliga huvudräkningen på lågstadiet och att vi här på mellanstadiet 

fick börja med de lodräta algoritmerna. Jag säger hellre så. Jag tror nog absolut att det 

är dags i sexan att börja med lodräta uppställningar.  

 

15. Känner du till Birgitta Rockströms böcker? Vad anser du om dem? Har ni använt 

hennes böcker? 

Jag har kopieringsunderlagen för de olika årskurserna som jag brukar använda. I den 

finns den här hundrarutan, hur de tar till sig multiplikationstabeller, ibland lär man sig 

multiplikationstabeller tabell för tabell, men det är inte säkert att det är så elever lär 

sig, utan de lär sig genom att dra samband mellan olika, jag tror att det var några 

sådana moment och övningar i de böckerna. Vi har inte hennes elevböcker men 

kopieringsunderlagen har vi.  
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1. Har du noterat att dina elever i årskurs sju använder olika räknemetoder när de 

beräknar samma matematiktal? Vilka metoder i så fall? 

 

Ja, det ser man direkt, första gångerna vi har diagnos i sjuan. När barnen kommer 

använder de två klart särskiljande metoder. Den ena är skriftlig huvudräkning och den 

andra är när de räknar med gamla vanliga algoritmer.  

 

2. Hur ser du på de två olika beräkningsmetoderna, den traditionella lodräta och den s k 

skriftliga huvudräkningen?  

 

 De som har räknat med skriftlig huvudräkning har inga större kunskaper i 

positionssystemet än de ganska få som använder algoritmer. Jag tycker inte att 

eleverna lär sig att förstå positionssystemet bättre med den skriftliga huvudräkningen, 

jag tycker att det är lika. För när man går igenom algoritmräkning så förklarar man ju 

talens positioner i alla fall. Man förklarar här är en tiondel, här är en hundradel, här är 

tiondelskolumnen här är entalskolumnen. Om jag skulle välja att lära barnen endast ett 

sätt så skulle det vara självklart för mig att välja den lodräta algoritmräkningen. Kan 

man ställa upp och lösa en algoritm så kan du i stort sett lösa vilken typ av uppgift 

som helst. När det blir krångligare uppgifter med decimaler och du ska göra en 

multiplikation t ex så är det omöjligt med den skriftliga huvudräkningen och de måste 

ta till miniräknare. Ett tal med 0,38 eller gånger 1,5 är omöjligt utan algoritmer, som 

de lättare kan hantera plocket med. Vid hanteringen av den skriftliga huvudräkningen  

blir de osäkrare på vad decimaltecknet ska vara. Är det en tiondel eller är det en 

hundradel, det kan de inte då. Det kan vara lättare t ex för svaga elever att hålla reda 

på siffrorna i algoritmer än i de långa rader av siffror som kan bli vid skriftlig 

huvudräkningsmetoden. De kan hoppa över, förkorta och förenkla visst, när de blir 

duktigare, men dit är det en hemskt lång väg. Jag är helt tvärsäker på att algoritmerna 

är bättre om jag ska välja ett sätt.  

 

3. Har de elever som använder metoden skriftlig huvudräkning de kunskaper i 

positionssystemet som krävs?  

 

Nej, det tycker jag inte. Eleverna har överlag dåliga kunskaper i positionssystemet och 

de har hemskt svårt med decimaler. Vad är hundradel, vad är hundratal de kan inte det. 

De vet inte vad decimaltecknet betyder. De vet inte vilket tal som ska stå under vilket. 

Vissa av eleverna lär sig så många olika sätt att de landar inte i något, de ställer upp en 

multiplikation som om det vore en addition eller subtraktion. Det kan ju fungera men 

bra är det ju inte. Det blir lättare med en rak högerkant.  

 

4. Har eleverna de tabellkunskaper som krävs? 

 

Nej, det tycker jag inte.   
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5. Vilka konsekvenser får det för matematikundervisningen att eleverna använder olika 

beräkningsmetoder?  

 

Om de kan en metod ordentligt så får det inga konsekvenser alls, då spelar det ingen 

roll vilken metod de använder.  

 

6. Hur anpassar du undervisningen efter att eleverna vill lära sig olika 

beräkningsmetoder?  

 

Jag frågar ofta eleven, vilken metod har du lärt dig? Då säger jag att de ska använda 

den räknemetod som den kan bara de behärskar den. Det är lättare att hålla reda på 

siffrorna i en algoritm. Om jag ska tillgodose kraven på individualisering så blir det så 

att man får ha två genomgångar. Man måste visa t ex en multiplikation då visar jag 

den på två sätt. Eller så överlåter jag lösandet till eleverna. Vid divisionsuppställningar 

använder jag kortdivision. Det går inte att använda trappan eller liggande stolen det är 

omöjligt att införa en ny metod. Kort division är den bästa metoden, det är en bra 

uppställning tycker jag. Men skriftlig huvudräkning är inte kortdivision. De svarar 

ibland med en oräknad rest. De har ibland inte lärt sig i sexan att man kan få decimaler 

i svaret utan har fått svara rest. De kanske inte hann längre i sexans kurs.  

 

7. Har du märkt att eleverna har svårt att hjälpa varandra då de använder skilda 

beräkningsmetoder för samma tal?  

 

Ja, de har svårt för att hjälpa varandra. Om en elev behärskar en algoritmuppställning och 

säger till eleven bredvid att det här talet är lätt då kan eleven inte förklara för kamraten hur 

den gör för den andre har lärt sig en annan metod. De förstår inte varandra och det blir 

problem. Det är synd när de försöker att hjälpa varandra men inte kan. 
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1. Har du noterat att dina elever i årskurs sju använder olika räknemetoder när de 

beräknar samma matematiktal? Vilka metoder i så fall? 

 

Jag har inte sett att de använder olika metoder men jag har utgått från att de gör det.  

 

2. Hur ser du på de två olika beräkningsmetoderna, den traditionella lodräta och den s k 

skriftliga huvudräkningen? 

 

Den skriftliga huvudräkningen, när du väl har förstått positionssystemet är bättre. Den 

går nog fortare. Med den lodräta algoritmvarianten behöver du knappt begripa vad du 

gör, det blir likadant hela tiden, men rafsar ner ett svar i slutändan. Den är enklare för 

att den kräver mindre förkunskaper förutom att du måste veta vilka tal som ska stå 

under vilka och huruvida decimaltecknet ska vara i talet. Men du behöver inte veta 

varför du gör som du gör.  

 

3. Har de elever som använder metoden skriftlig huvudräkning de kunskaper i 

positionssystemet som krävs? 

 

Nej, det tycker jag inte att de har det är därför det blir knöligt för dem. De får inte till 

det riktigt och då blir det ju fel. När man då visar på den lodräta algoritmen så 

upplever många det som en förenkling, de tycker att ”nu blev det lätt”.  

 

4. Har eleverna de tabellkunskaper som exempelvis multiplikationstabellen som krävs? 

 

Nej, det är jättedåligt. Det känns som att det är borttaget att de ska kunna exempelvis 

multiplikationstabellen, det verkar inte vara något man tränar på. När en del kan 

multiplikationstabellen blir man förvånad.  

 

5. Vilka konsekvenser får det för matematikundervisningen att eleverna använder olika 

beräkningsmetoder?  

 

Egentligen kan jag tycka att det är bra att de gör olika metoder i grund och botten för 

det visar att man kan lösa uppgifter på olika sätt. Det finns inte en rätt metod utan det 

finns många räknemetoder. Jag ser det inte som något större problem.  

 

6. Hur anpassar du undervisningen efter att eleverna vill lära sig olika 

beräkningsmetoder? 

 

Nej, det skulle vara ibland att man visar att det finns olika sätt att räkna ut talet på. Det 

används väldigt mycket huvudräkning också. De som har använt mycket ”vanlig  
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huvudräkning” tar till miniräknare då det blir svårare tal. Eleverna väljer då mellan 

huvudräkning och miniräknare. Om jag går igenom ett större subtraktionstal med dem  

på tavlan så använder jag själv lodrät algoritm, för det är den metod som jag är van 

med. Det är den metod som jag kan bäst därefter skulle jag ställa frågan om det är 

någon som kan lösa detta tal på något annat sätt. Jag skulle sedan även skriva det sättet 

på tavlan. Ibland kan jag själv som lärare tycka att det är intressant och roligt att lära 

mig nya metoder av eleverna speciellt om det är en metod som man aldrig har sett 

förut. Jag brukar säga till eleverna att de ska välja en metod och hålla fast vid den 

annars kan de bli så att de blandar ihop flera olika metoder. Om jag själv skulle 

rekommendera en metod till eleverna så skulle jag rekommendera dem att använda 

lodräta algoritmer.  

 

7. Har du märkt att eleverna har svårt att hjälpa varandra då de använder skilda 

beräkningsmetoder för samma tal? 

 

Det blir ju så att förstår de inte kompisen så frågar de mig istället. Det är inte direkt så ofta 

som att det havererar just på den delen. 
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Intervju med lärare 3 för skolår sju på partnerskolan.  

 

 

1. Har du noterat att dina elever i årskurs sju använder olika räknemetoder när de 

beräknar samma matematiktal? Vilka metoder i så fall? 

 

Ja, det har jag upptäckt. Antingen skriver de vågrät efter varandra på en rad och räknar 

100-tal, 1000-tal var för sig osv. En del ställer upp lodräta algoritmer.  

 

2. Hur ser du på de två olika beräkningsmetoderna, den traditionella lodräta och den s k 

skriftliga huvudräkningen? 

 

Den vågräta skriftliga huvudräkningen är bra för de elever som är ganska starka i 

matematik eftersom att det ger mer förståelse. Men de barn som bara har lärt sig den 

metoden men inte förstått den de har inget verktyg överhuvudtaget. För de barn som är 

väldigt svaga så skulle det vara bra att ha den andra lodräta algoritmmetoden. Då 

skulle de som inte har full förståelse i alla fall klara av att lösa talen ändå och 

förståelsen kanske skulle komma sen.  

  

3. Har de elever som använder metoden skriftlig huvudräkning de kunskaper i 

positionssystemet som krävs? 

 

Nej, inte alla. 

 

4. Har eleverna de tabellkunskaper som krävs? 

 

Nej inte alla där heller och de får ju problem senare. Det som ska sitta utantill tar för 

lång tid och då hänger de inte med på resten heller då detta tar för mycket kraft.  

 

5. Vilka konsekvenser får det för matematikundervisningen att eleverna använder olika 

beräkningsmetoder? 

 

Det spelar inte så stor roll att de använder olika metoder. Huvudsaken är att de känner 

sig trygga med den som de har.   

 

6. Hur anpassar du undervisningen efter att eleverna vill lära sig olika 

beräkningsmetoder? 

 

 Jag får förklara på flera olika sätt. Om jag går igenom något svårt så kan jag förklara 

på ett sätt men om de behöver en uträkning så kan jag visa på båda sätten. Vissa blir  
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förvirrade om de får flera sätt men då behöver de bara lyssna när jag förklarar på det 

ena sättet.  

 

7. Har du märkt att eleverna har svårt att hjälpa varandra då de använder skilda 

beräkningsmetoder för samma tal? 

 

De hjälper ju varandra men jag kan inte säga att jag har märkt att de fastnar på just det men det 

kanske kan vara så utan att jag har märkt det. I så fall kanske de tar hjälp av någon annan elev 

som kan samma sätt som den som behöver hjälp. De kanske också hjälper varandra att lära sig 

olika metoder det vet jag inte. Om jag själv ska gå igenom ett ganska svårt subtraktionstal på 

tavlan så använder jag den lodräta algoritmen. Det beror lite grann på syftet. Är syftet att lära 

dem beräkningsmetoder så kanske jag går igenom talet på båda sätten. 
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Intervju med lärare 4 för skolår sju på skola C. 

 

1. Har du noterat att dina elever i årskurs sju använder olika räknemetoder när de 

beräknar samma matematiktal? Vilka metoder i så fall?  

 

Några använder traditionella algoritmer. Några försöker att räkna med ”bakifrån med 

plus” alltså skriftlig huvudräkning och en del skriver inte så mycket alls fast jag 

försöker att få dem att göra det, de kör med huvudräkning. Vi försöker att jobba på att 

få fram så många metoder som möjligt, att få fram deras egna metoder. Då eleverna är 

olika individer så är det klart att det blir olika metodvarianter. De som är säkrare har 

lättare att få fram sina egna metoder än de som är osäkra. Vissa elever använder 

mindre lämpliga metoder. 

 

2. Hur ser du på de två olika beräkningsmetoderna, den traditionella lodräta och den så 

kallade skriftliga huvudräkningen?  

 

Metoderna är bra på olika sätt. Den skriftliga huvudräkningen är bra om man förstår 

den, men när det blir större tal så håller den ju inte längre och då är det algoritmerna 

som blir bättre. Samtidigt så är det ju inte så bra med algoritmerna om man bara räknar 

och inte förstår vad man gör. Då kan det ju bli fel om man räknar mekaniskt bara utan 

rimlighetstänk. Men den skriftliga huvudräkningen passar inte för höga tal. 

 

3. Har de elever som använder metoden skriftlig huvudräkning de kunskaper i 

positionssystemet som krävs?  

 

 Det är få elever som är säkra på positionssystemet. Det är ingen skillnad beroende på 

vilka beräkningsmetoder som de använder. Positionssystemet är svårt för eleverna.  

 

4. Har eleverna de tabellkunskaper som krävs?  

 

Nej, några har tillräckliga kunskaper i multiplikationstabellen men inte alla.  

 

5. Vilka konsekvenser får det för matematikundervisningen att eleverna använder olika 

beräkningsmetoder?  

 

Nej, det spelar inte så stor roll, huvudsaken är att de kan lösa de problem som de får. 

Om de bara kan skriftlig huvudräkning och de får riktigt höga tal så kan de ju använda 

miniräknare. Det är bra om eleverna har kunskaper om rimligheter då de räknar vare 

sig de använder miniräknare eller inte. Det är viktigt att kunna kontrollräkna så att 

man vet att man har hamnat rätt. Att man har en strategi så att man kan räkna tillbaka 

åt andra hållet.  
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6. Hur anpassar du undervisningen efter att eleverna vill lära sig olika 

beräkningsmetoder?  

 

Jag känner inte att jag behöver anpassa undervisningen på något speciellt sätt då 

eleverna använder skilda beräkningsmetoder.  

 

7. Har du märkt att eleverna har svårt att hjälpa varandra då de använder skilda 

beräkningsmetoder för samma tal?  

 

Nej, jag har inte märkt att de har svårt att hjälpa varandra så de använder olika 

beräkningsmetoder. 

 

 

 

 


