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Abstract  
 

Syftet med studien är att undersöka vilka räknemetoder elever använder inom området 

addition med tankeled, så kallad skriftlig huvudräkning. Syftet är även att redogöra för 

vilka möjligheter och svårigheter lärare ser med de olika metoderna. Tidigare forskning 

visar att skriftliga räknemetoder blir allt vanligare, men standardalgoritm finns kvar. Vi 

utgår från en kvalitativ ansats med kvantitativa inslag. Vi genomför tre lärarintervjuer 

och granskade 52 elever i årskurs 3 i deras genomförande av elevuppgifter. Vår 

teoretiska utgångspunkt, tillika analysverktyg är räknemetoderna varje talsort för sig, 

flytta över, ändra ordningen och standardalgoritm. Vår studie om elevers val av olika 

räknemetoder talar för en snäv användning. Varje talsort för sig dominerar bland 

addition med tankeled, men resultatet visar även att standardalgoritm är populär. Störst 

möjligheter ser lärarna med varje talsort för sig. Den ger eleverna en bra grund att stå 

på för vidare matematikutveckling. Den största svårigheten lärarna ser är att elevers 

tankeled ofta eskalerar till för svåra tankeled. Därmed  väljer lärarna att fokusera på ett 

fåtal räknemetoder i undervisningen. Standardalgoritmen ser de positivt på, men en 

negativ aspekt med metoden är att eleverna inte får förståelse för vad som händer. 

 

Nyckelord 
Addition med tankeled, matematik, skriftlig huvudräkning, skriftliga räknemetoder, 

årskurs 3 

 

English title  
Students variation of mental computational strategies in addition. A study of the 

teachers view of opportunities and difficulties with different strategies in third grade 
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Tack  
Tack till vår handledare Berit Roos Johansson för all hjälp och handledning genom 

arbetsprocessen med denna uppsats. Vi vill även tacka de lärare som bidragit med sina 

erfarenheter och tankar inom området och därmed gjort studien möjlig.  
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1 Inledning 

 
En central del av matematiken är att hitta räknemetoder som passar den enskilda 

individen och som bidrar till att lösa uppgifter så effektivt som möjligt (Kilpatrick 

2001). Kunskapssynen inom matematikämnet har de senaste åren förändrats. Det 

aritmetiska kunnandet förespråkade algoritmer i undervisningen i de tidigare 

läroplanerna. I de två senaste läroplanerna finns det inga direktiv om specifika 

räknemetoder. Istället fokuserar dessa på att eleverna ska utveckla olika matematiska 

förmågor (Lpo94 & Skolverket 2017). Undervisningen ska behandla olika skriftliga 

metoder för beräkningar med naturliga tal, och att eleven ska utveckla förmågan att 

kunna välja och använda skriftliga räknemetoder (Skolverket 2017). 

 

Addition med tankeled som även benämns som skriftlig huvudräkning, innebär att 

tankeleden som görs i huvudet skrivs ned för att underlätta uträkningen. Att arbeta med 

skriftlig huvudräkning är enligt Hedrén (2001) betydelsefullt för elevers arbetsminne 

och bidrar till att eleven kan fokusera mer på det matematiska innehållet. Inom området 

addition med tankeled finns en variation av metoder, vilket innebär ett didaktiskt 

övervägande för läraren. En variation av undervisningen, där olika metoder för hur man 

kan lösa olika typer av uppgifter presenteras är central (Löwing 2006). I studien 

undersöks vilka räknemetoder som används av eleverna. Vad finns det för möjligheter 

respektive svårigheter med dessa räknemetoder? Detta är frågor som studien kommer att 

försöka besvara. 

 

I valet av forskningsområde resonerade vi om hur det individuella valet av metod inom 

skriftliga räknemetoder är. I vår framtida yrkesroll som lågstadielärare är det viktigt att 

ha kunskap om hur man på bästa sätt lägger upp matematikundervisningen för att gynna 

alla elevers utveckling. Genom att undersöka vilka räknemetoder som används inom 

området addition, kan vi få syn på för- och nackdelar med hur en varierad undervisning 

bör ges. Vi kommer även få inblick i vad det finns för möjligheter och svårigheter med 

olika räknemetoder. 
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2 Syfte och frågeställningar 

 
Syftet med studien är att undersöka vilka räknemetoder som används bland elever i 

årskurs 3, inom området addition med tankeled. Vi kommer även utifrån lärarens 

perspektiv att undersöka vilka möjligheter och svårigheter de ser i de olika metoderna. 

 

● Vilka räknemetoder används i addition med tankeled? 

● Vilka möjligheter och svårigheter ser lärare med de olika metoderna? 

 
2.1 Begreppsdefinition 
 
Tankeled - Tankeled kan även benämnas som skriftlig huvudräkning. Skriftlig 

huvudräkning förenklar beräkningarna i huvudet genom att tankeleden, själva 

deloperationerna, skrivs ner (Häggblom 2013). 

 

Algoritm - Algoritm är en beräkningsmetod där man arbetar stegvis och hela tiden 

upprepar samma process (Häggblom 2013). Både skriftlig huvudräkning och 

standardalgoritmer är olika sorters algoritmer.  

 

Räknemetoder - Inom matematiken finns möjligheten att välja metod eller strategi efter 

eget tycke och förmåga, utifrån hur uppgiften ser ut. Olika räknemetoder är vanligt 

förekommande inom problemlösning samt vid beräkningar av de fyra räknesätten 

(Häggblom 2013).  

 

Standardalgoritm - Standardalgoritm är en skriftlig räknemetod och ett annat namn för 

klassisk uppställning. Vid användning av standardalgoritmen räknas varje talenhet för 

sig (Häggblom 2013). 
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Aritmetiska färdigheter - De aritmetiska färdigheterna handlar om den så kallade 

taluppfattningen, och innefattar de mest grundläggande egenskaperna hos tal, som hur 

de skrivs och fungerar i de olika räknesätten (Löwing 2008). 

 

Kommutativa lagen - Är en räknelag som innebär att termerna vid addition kan byta 

plats utan att summan förändras. Detta gäller även vid multiplikation då faktorerna kan 

byta plats utan att resultatet påverkas (Häggblom 2013).  

 

Runt tal - Runda tal bygger på en kunskap om talens uppbyggnad. Vissa tal är enklare 

uppbyggda eller förekommer oftare i vardagen, vilket leder till att de blir lättare att 

räkna med. Runda tal är de tal som slutar med siffran 0, exempelvis 10, 20, 30 osv. De 

används bland annat vid överslagsräkning för att förenkla beräkningar vid 

tiotalsövergångar och huvudräkning (Löwing och Kilborn 2002).  

 

Dubblor - Två likadana tal, exempelvis 1+1 och 2+2. Dubblor innebär att det blir 

dubbelt så mycket. När eleverna är väl förtrogna med dubblorna kan de dra nytta av 

dubblorna vid additionsuppgifter som 3+2, då de vet att 3+3 =6 kan de bara tar bort en 1 

och då får de rätt svar, nämligen 5 (McIntosh 2008). 
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3 Litteraturbakgrund 

 
Kapitlet inleds med en grundläggande redovisning av styrdokumenten och fortsätter 

med en beskrivning av tidigare forskning av skriftliga räknemetoder. Därefter följer en 

redogörelse för elevers förkunskaper i förhållande till skriftlig huvudräkning. Under 

avsnitt 3.3 redogör vi hur undervisningen i matematik ser ut ur ett historiskt perspektiv. 

Därefter presenteras elevers lärande av matematik och hur detta utvecklas på bästa sätt. 

 

3.1 Grundskolans styrdokument 
 

Kunskapssynen inom ämnet matematik har de senaste åren förändrats, och man har gått 

från förespråkandet av algoritmer till dagens direktiv, som inte ställer några krav på 

specifika räknemetoder. Läroplanen har idag även större fokus på att eleverna ska 

utveckla olika matematiska förmågor (Skolverket 2017). Undervisningen ska vara 

 kopplad till vardagssituationer, och olika beräkningar ska kunna användas beroende på 

situation (Bentley & Bentley 2011). Det finns alltså inga direktiv om specifika 

räknemetoder, däremot ska undervisningen i årskurs 1-3 behandla olika skriftliga 

metoder för beräkningar med naturliga tal och eleven ska utveckla förmågan att kunna 

välja och använda skriftliga räknemetoder (Skolverket 2017). Det är alltså upp till 

läraren att välja ut räknemetoder. Det är viktigt att eleverna ges förståelse för varför 

vissa räknemetoder passar bättre än andra i olika kontexter (Thanheiser 2012). Löwing 

(2006) betonar just hur läraren bör variera sin undervisning och därmed visa olika 

metoder för hur man kan lösa olika typer av uppgifter.  

 

Som lärare bör man variera presentationen av olika räknemetoder. I de fall där endast en 

specifik räknemetod presenteras, kan detta leda till en mekanisk inlärning av metoden, 

på samma sätt som att enbart lära sig standardalgoritmen (Hedrén 2006). Om eleverna 

bara fått lära sig en metod leder det även till att de har svårare att komma på egna 

skriftliga huvudräkningsstrategier senare. Detta beror på att eleven då redan har 

automatiserat den första metoden som eleven lärde sig. Det mest optimala vore om 
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eleven får chans att skapa egna räknemetoder redan från början (Varol & Farran 2007). 

Att förlita sig för mycket på exempelvis standardalgoritmen påverkar även elevers 

förmåga att anpassa och välja räknemetod efter uppgift då eleven bara är bekant med en 

metod (Whitcare 2014). 

 

3.2 Skriftliga räknemetoder 
 

Under detta avsnitt kommer två olika skriftliga räknemetoder att beskrivas. Först 

kommer en redogörelse för den skriftliga huvudräkningen och dess historia. Vidare 

följer en presentation av den traditionella uppställningen, den så kallade 

standardalgoritmen. 

 

3.2.1 Skriftlig huvudräkning 
 
Skriftlig huvudräkning handlar om att förenkla beräkningarna i huvudet genom att de 

tänkta tankeleden skrivs ner. Skriftlig huvudräkning utvecklar taluppfattningen, där 

nedskrivningen av tankeleden bidrar till kunskap om i vilken ordning beräkningarna ska 

göras. Tankeleden blir även ett sätt att upptäcka en felaktig användning av metoden för 

läraren (Hedrén 2001). Löwing och Kilborn (2002) har arbetat med baskunskaper i 

matematik, tagit fram olika arbetssätt och konkretiserat samt problematiserat dessa 

utifrån undervisning. Författarna har även skrivit om matematikundervisningen utifrån 

dess historia. Resultatet visar att elever i årskurs 3 är vana vid att använda 

standardalgoritmer, och när skriftlig huvudräkning används eskalerar det ofta till 

krångligare algoritmer jämfört med deras standardalgoritmer.  

 

Skriftlig huvudräkning blir dock allt vanligare bland elever, och de använder även fler 

räknemetoder än vad de tidigare gjort (Alm 2007). Alm jobbar för PRIM-gruppen vid 

Stockholms universitet och har analyserat nationella prov för årskurs 5. Hon har 

undersökt vilka metoder som elever använder och försökt förstå vad som ligger bakom 

elevers missuppfattningar i deras begreppsvärld. Studien visar att av samtliga fyra 

räknesätt  använder eleverna sig minst av standardalgoritm inom området addition. 
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Hedrén (2000) genomförde en studie där han undersökte om elever i grundskolan kunde 

utföra skriftliga beräkningar utan att använda den traditionella standardalgoritmen. 

Resultatet visade att elever måste få möjligheten att utveckla sina egna skriftliga 

räknemetoder, och att standardalgoritmen är förlegad. Elever måste få möjlighet att 

använda sina egna förkunskaper och tankar för att skapa egna metoder (Hedrén 2000). 

Varol & Farran (2007) betonar elevers förkunskaper i just begreppsförståelsen, och att 

det är elever med en god begreppsförståelse som oftast skapar sina egna skriftliga 

huvudräkningsstrategier. Dessa elever  har även förmågan att använda sig av flera olika 

skriftliga huvudräkningsstrategier menar McIntosh (2008).  

 

I undervisningen är det som lärare relevant att variera sin presentation av olika 

räknemetoder (Hedrén 2001, 2006). Skriftlig huvudräkning bör även vara en del av det 

matematiska samtalet i klassrummet. Genom att skriva tankeled blir variationerna 

mellan elevers lösningar synliga, vilket bidrar till att innehållet kan uppfattas av andra 

elever, och det går på så vis att lära av varandras lösningar (Häggblom 2013). Genom 

tankeleden utvecklas även eleverna i att anpassa metodval efter uppgift (Hedrén 2001). 

Men författaren poängterar att skriftlig huvudräkning är begränsad i vilka tal metoden 

bör användas till, och att metoden endast bör användas då eleven klarar av att utföra 

enkla beräkningar.  

 

Som lärare är det viktigt att förstå kopplingen mellan vanliga missuppfattningar i 

skriftlig huvudräkning som eleverna gör och sin egen undervisning. Återkommande 

misstag som upprepas av flera elever beror ofta på hur läraren utformar sin 

undervisning. Återkommande misstag och felaktig inlärning, som läraren ligger till 

grund för kräver mer åtgärder att rätta till än om eleverna får lära sig på rätt sätt från 

början. Orsaken till detta är att även fel automatiseras och lagras i minnet (Bentley & 

Bentley 2011). 
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3.2.2 Standardalgoritm 
 
Ett annat namn för klassisk uppställning i addition och subtraktion är standardalgoritm. 

I slutet av 1900-talet och fram till idag har det gått olika trender i Sverige gällande 

användandet av standardalgoritm. Under en period bestod två tredjedelar av 

undervisningen av standardalgoritmer (Marklund 1993). Orsaken till att 

standardalgoritmen var så populär berodde på att forskarna var övertygade om att 

taluppfattningen byggdes upp av algoritmer (Whitcare 2014). Med Lpo 94 kom en ny 

trend där i princip algoritmer uteslöts, och skriftlig huvudräkning blev allt mer centralt 

för olika beräkningar i undervisningen. Tanken var att eleverna skulle använda 

matematiken för att lösa vardagsproblem och hitta räknesätt som hjälpte dem att göra en 

uppskattning av resultatet istället för att  enbart lära sig algoritmer (Lpo94). Algoritmen 

sågs som en metod där eleverna automatiserade processen och bara räknade utan att 

veta vad de faktiskt gjorde (Ahlberg 1992). Variationen av räknemetoder och andra 

hjälpmedel har bidragit till att standardalgoritmen fått allt mindre betydelse menar 

Hedrén (2001). Csìkos (2016) tolkning av Foxman & Beishuizens (2002) resultat talar 

även för en jämnare fördelning mellan användningen av skriftlig huvudräkning och 

standardalgoritm. Csìkos (2016) studie jämför elevers prestationer i skriftlig 

huvudräkning med vilka metoder de använder. 78 elever från årskurs 4 deltog och 

resultatet visar att 51% av eleverna använder sig av standardalgoritmen i sina 

uträkningar, efter att de har introducerats inför denna metod. 

 

McIntosh (2008) har tillsammans med NCM  tagit fram ett material, som ska ge stöd 1

och stimulans för lärare i grundskolan. Materialet fokuserar på elevers taluppfattning, 

problemlösningsförmåga samt de kommutativa förmågorna som eleverna ska utveckla. I 

materialet nämns bland annat att standardalgoritm bör introduceras för eleverna 

betydligt senare i grundskolan än vad den gör nu. Innan eleven kan ta till sig 

standardalgoritmen måste hen ha förståelse för hur samma uträkning går till i huvudet 

(McIntosh 2008). Eleverna introduceras i många fall för standardalgoritmen innan de 

har en begreppsförståelse. Att introducera standardalgoritmen för tidigt kan leda till en 

1  Nationellt centrum för matematikutbildning 
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mekanisk användning vilket bidrar till att eleverna egentligen inte förstår vad de gör 

(Löwing 2008). 

 

3.3 Elevers förkunskaper 
 
I detta avsnitt presenteras kunskaper som är centrala för att behärska skriftlig 

huvudräkning. Vi redogör för betydelsen av taluppfattning, begreppsförståelse, 

additionstabellen, likhetstecknet och huvudräkning. 

 

3.3.2 Taluppfattning 
 
För att kunna genomföra skriftliga beräkningar bör eleven ha utvecklat en god 

taluppfattning (McIntosh 2008; Löwing 2008). En god taluppfattning är inte en 

egenskap som någon har eller inte har, utan det handlar om en ständig utveckling. Det är 

värdefullt att komma i kontakt med matematiken på olika vis, och det är med hjälp av 

övning och praktik som människans matematiska förmågor utvecklas (Häggblom 2013). 

Taluppfattning handlar generellt om hur tal tolkas och används, och en elev med god 

taluppfattning brukar stämma in på följande punkter: 

 

● tittar på problem i sin helhet innan den går in på detaljer 

● letar efter samband mellan tal och operationer och tar hänsyn till ett problems 

sammanhang 

● väljer eller hittar på en metod som stämmer med den egna förståelsen av sambandet 

mellan tal, eller mellan tal och omvärld och strävar efter den mest effektiva 

representationen eller tolkningen av den egna uppfattningen 

● använder hållpunkter, “benchmark”, för att bedöma tals storlek 

● känner igen orimliga resultat på uträkningar när man på vanligt sätt reflekterar över svar 

(Häggblom 2013:57-58) 

 
3.3.1 Begreppsförståelse 
 
För att utföra skriftlig huvudräkning med alla tankeled krävs det att eleverna har en god 

begreppsförståelse. Denna förståelse innebär exempelvis en god uppfattning om tals 
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uppdelning, positionssystemet, additionstabellen och likhetstecknets betydelse (Bentley 

& Bentley 2011; Löwing 2008).   

 

En stor del av matematikundervisningen i Sverige är procedurellt inriktad istället för 

konceptuell. Detta trots nya kursplanens fokus på förmågorna som till exempel 

begreppsförmågan. En procedurell inriktning innebär att eleverna behärskar 

beräkningsproceduren, men saknar förståelse för olika räknemetoder. En konceptuell 

undervisning fokuserar istället på begreppsförståelse och leder till att elever har större 

möjlighet att föra över sin kunskap till nya sammanhang (Bentley 2012).  

 

3.3.3 Additionstabellen 
 
När en elev behärskar att med flyt genomföra lilla- och stora additionstabellen har 

additionstabellen automatiserats (Löwing & Kilborn 2002). Lilla additionstabellen 

innehåller addition med två ental utan tiotalsövergång, medan stora additionstabellen 

innehåller tiotalsövergångar. Det är centralt att automatiseringen bör byggas på en god 

taluppfattning  (Rockström 2000). Elever som automatiserat additionstabellen kan 

fokusera mer på stegen i tankeleden i skriftlig huvudräkning (Bentley & Bentley 2011; 

Löwing 2008). 

 
3.3.4 Likhetstecknet 
 
Likhetstecknet eller “lika med” är ett begrepp som ofta missuppfattas, eftersom det 

används i uppgifter som 2+3 = och tolkas då som “det blir” (Löwing 2006). 

Likhetstecknet har en statisk betydelse, vilket innebär att värdet ska vara lika stort på 

båda sidor om tecknet (Bentley & Bentley 2011). Vetskapen om dess statiska betydelse 

är viktig, eftersom denna förståelse gör det möjligt att förenkla uttryck, vilket är centralt 

i skriftlig huvudräkning (Rockström 2000).  
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3.3.5 Huvudräkning 
 
Huvudräkning är en grundläggande förkunskap för att göra skriftliga beräkningar, 

eftersom deluträkningarna görs genom huvudräkning. Huvudräkning och skriftlig 

huvudräkning sker i samspel med varandra och de utvecklar även varandra (Whitacre 

2014). Rockström (2000) talar även för detta och menar att det är viktigt att arbeta med 

inlärningen av olika räknemetoder och tankeled för att kunna utveckla huvudräkning. 

Att arbeta med skriftlig huvudräkning leder till att tankeleden befästs. Skillnaden mellan 

huvudräkning och skriftlig huvudräkning är att i huvudräkning sker alla uträkningar helt 

och hållet kognitivt och det enda som skrivs ner är uppgiften och dess svar. 

 

3.4 Undervisning i matematik 
 
I avsnittet redogör vi för hur man på bästa sätt lär sig matematik. Tre olika aspekter 

presenteras som är värdefulla i tillägnandet av ämnet: individualisering, motivation och 

språket. 

 

3.4.1 Individualisering 
 
Matematikämnet ska enligt kursplanen bidra till att eleverna får med sig nödvändiga 

kunskaper i matematik för olika ändamål: kunskaper för hem och samhälle, för arbete 

och andra skolämnen samt för vidare studier av matematik (Löwing & Kilborn 2002). 

Lgr 11 fokuserar på en individualiserad undervisning som ska utgå från varje elevs 

individuella förutsättningar och nivå (Skolverket 2017). En hundraprocentig 

individualisering är omöjlig att uppnå, och för att kunna utforma en utvecklande 

matematikundervisning ställer det höga krav på läraren. Steg ett för en individualiserad 

undervisning är att läraren känner till undervisningens mål. Vidare måste läraren vara 

förtrogen med sin bedömning av var elever befinner sig i sina förkunskaper av ämnets 

olika delar. Individualisering kan ske på olika sätt och handlar om att sätta varierande 

mål för olika elever, att ägna olika lång tid för olika elever eller att konkretisera 

undervisningen på olika sätt för olika elever (Löwing & Kilborn 2002). 
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3.4.2 Motivation 
 
Matematikämnet ska även bidra till “att eleverna utvecklar intresse för matematik och 

tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang“ (Skolverket 2017). 

Attityden till matematik är genomgående negativ, och en attitydundersökning i årskurs 

4-6, som Skolverket har genomfört, visar att matematikämnets popularitet sjunker med 

åldern (Skolverket, 2004). Orsaken till detta kan vara att svårigheten och 

abstraktionsnivån ökar, vilket påverkar i vilken utsträckning eleverna upplever ämnet 

som roligt. Lärarens medvetenhet är central eftersom lärarens syn på ämnet överförs till 

eleverna, särskilt i de tidigare åldrarna av grundskolan. Det är viktigt att motivera och 

ständigt uppmuntra eleverna i sitt lärande (Bentley 2012).  En kompetent lärare är 

medveten om sina val av metoder och agerande i klassrummet och hur det påverkar 

eleverna (Bentley & Bentley 2011). 

 

3.4.3 Språkets betydelse 
 
Många matematikdidaktiker är överens om språkets betydelse för utvecklingen av 

elevers färdigheter i matematik, inte minst i skriftlig huvudräkning (Bentley och Bentley 

2011). Samtal och resonemang bör vara centrala delar av undervisningen (Löwing 

2006). Löwing betonar med stöd av Vygotskijs socialkonstruktivism vikten av att lära 

av varandra. För en god inlärning är det centralt att eleven får nya intryck, exempelvis 

från någon som vet mer än en själv i samma ämne. En gruppkonstellation måste 

innehålla en person som har mer kunskap än en själv, för att det ska gynna ens lärande. 

En slumpmässig ihopsättning av en grupp eller att göra det av sociala skäl gynnar alltså 

inte lärandet, utan läraren måste noggrant planera sin sammansättning av grupper. Att 

samtala med varandra kring sina skriftliga huvudräkningsmetoder öppnar upp för en 

förståelse, och eleverna får syn på nya räknemetoder som de kan anamma (Löwing & 

Kilborn 2002; Rockström 2000). Att öva eleverna i sin språkliga förmåga och 

mattespråk förbättrar även deras begreppsbildning.  
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Resonemangsförmågan 

Att lösa matematikuppgifter handlar inte enbart om att skriva svaret på uppgiften. 

Elever måste även förstå och kunna förklara vad de gör och hur de tänker. En av de 

matematiska förmågorna är resonemangsförmågan, och denna förmåga innebär att 

eleven kan resonera och förklara hur den gör för att lösa olika typer av uppgifter. 

Resonemangsförmågan kopplas ofta till problemlösningsuppgifter, men denna förmåga 

är betydande för alla typer av matematiska uppgifter. Eleverna måste inneha förståelse 

för vad de gör och kunna förklara och redogöra för sina räknemetoder (Häggblom, 

2013; Karlsson & Kilborn, 2015). Resonemangsförmågan tränas genom att elever får 

arbeta tillsammans och förklara för varandra hur de tänker. Genom samarbete kan 

eleverna lära av varandra och skapa en mer omfattande förståelse för olika lösningar, 

inte minst när det gäller att förstå vad som händer, när olika räknemetoder används. 

Genom att samtala kring olika matematikuppgifter i undervisningen tränas elevernas 

resonemangsförmåga och därmed förståelse för vad som sker under olika matematiska 

beräkningar, och det förstärker elevens taluppfattning (Dahl 2012). 

 

Kommunikationsförmågan 

Även kommunikationsförmågan har betydelse för elevers förståelse för vad som händer, 

när de använder olika räknemetoder. Denna förmåga handlar om att förmedla olika 

matematiska begrepp med hjälp av symboler, ord, bilder samt genom muntlig 

kommunikation (Häggblom, 2013; Karlsson & Kilborn, 2015). För att utveckla 

kommunikationsförmågan är det matematiska samtalet viktigt, både mellan elever och 

mellan lärare och elever. Genom att föra ett samtal kring olika matematiska uppgifter 

når eleverna en djupare kunskap och en mer omfattande förståelse för vad som sker 

(Dahl 2012). 
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4 Teori 

 
Nedan presenteras de skriftliga räknemetoder som analyseras i resultatet. Dessa 

räknemetoder blir studiens teori och elevuppgifterna i resultatet är kategoriserade efter 

dem. 

 

4.1 Skriftliga räknemetoder 
 
Många författare har tidigare kategoriserat olika räknemetoder på liknande vis vid 

beräkning av addition med tankeled. Utifrån dessa kategoriseringar har vi valt tre av de 

vanligast förekommande räknemetoderna som studiens analysverktyg. I vår beskrivning 

av räknemetoderna utgår vi från Rockströms (2000) benämning av dessa metoder, 

nämligen: varje talsort för sig, flytta över och ändra ordningen. Även standardalgoritm 

ingår som analysverktyg. 

 

4.1.1 Varje talsort för sig 
 
Denna metod innebär att varje tiotal och ental läggs ihop var för sig och beräknas 

samman till en summa (Rockström 2000). 

Exempel: 23+52=70+5=75 

 

För att kunna utföra skriftliga beräkningar bör eleven enligt McIntosh (2008) ha 

utvecklat en god taluppfattning och en begreppsförståelse, som innebär en förståelse om 

tals uppdelning, positionssystemet, additionstabellen och likhetstecknets betydelse 

(Bentley & Bentley 2011; Löwing 2008). Fördelen med varje talsort för sig är att den 

bygger på taluppfattningen och kunskapen om att veta att varje siffra har ett visst värde 

genom sin position i talet. Varje talsort för sig anser Häggblom (2013) också vara den 

tydligaste metoden för elever. I inledningsfasen förespråkar hon tydliga och enkla 

tankeled och tar upp olika exempel på sådana. Problem kan uppstå om tankeleden utförs 

mekaniskt och utan förståelse för exempelvis talsorterna, eftersom det kan leda till att 

tankeleden övergår till en algoritm (Hedrén 2001). 
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4.1.2 Flytta över 
 
Denna metod används om en av termerna ligger nära ett helt tiotal, hundratal eller 

tusental. Då flyttas ental från den andra termen över till den första termen (Rockström 

2000). 

Exempel: 67+26=70+23=93 

 

En positiv aspekt med skriftlig huvudräkning är att den är en hjälp för människans 

arbetsminne, som har begränsat med plats. Arbetsminnet är betydelsefullt för vår 

förmåga att klara av matematikämnet. Det går dock att arbeta upp exempelvis genom 

repeterande övningar, som innebär ansträngning för minnet (Hedrén 2001). Att skriftligt 

skriva ner alla deloperationer på papper gör det möjligt att fokusera på beräkningen 

istället för att bara komma ihåg deloperationerna, vilket även utökar arbetsminnet. 

Fokus flyttas från att minnas alla räkneoperationer till att istället fokusera på det 

matematiska innehållet. Svårigheten med skriftlig huvudräkning är tankeleden, precis 

som minnessiffrorna är det svåra i standardalgoritmen (Bentley & Bentley 2011). I 

deras studie observerades fel i elevernas skriftliga huvudräkningsuppgifter just när de 

blandat ihop tankeleden från olika räknemetoder. Nackdelen med räknemetoden  flytta 

över är att den belastar minnet på ett annat sätt än exempelvis varje talsort för sig, 

eftersom det gäller att komma ihåg att öka på ena sidan och minska med lika mycket på 

andra sidan. Fördelen å andra sidan är att man bildar runda tal som är enklare att räkna 

med (Löwing & Kilborn 2002). Löwing & Kilborn (2002) beskriver att så kallade runda 

tal är enklare att hålla i minnet och lättare att arbeta med och flytta över är en metod 

som kan gå under den benämningen.  Vissa tal är enklare uppbyggda eller förekommer 

oftare i vardagen, vilket leder till att de blir lättare att räkna med. “Exempel på sådana 

tal är 5,10,50,100 (Löwing & Kilborn 2002:77). Häggblom (2013) menar även att 

skriftliga räknemetoder generellt leder till att elevernas aritmetiska färdigheter 

försvagas, eftersom de har svårt att hålla alla deloperationer i huvudet. 
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4.1.3 Ändra ordningen 
 
Denna metod kan användas om additionen innehåller flera termer och syftet är då att 

hitta kombinationer som är enklare att beräkna genom huvudräkning (Rockström 2000). 

  

Exempel: 8+6=8+2+4=10+4=14 

 

Fördelen med ändra ordningen är att elever får chans att utveckla egna sätt att tänka. I 

inledningsfasen av skriftlig huvudräkning är det viktigt att använda så enkla tankeled 

som möjligt menar Häggblom (2013), men när eleverna arbetat in strukturerna har de 

ofta utvecklat egna sätt att tänka. Hon menar att när eleverna automatiserat dessa 

tankeled kan de få en djupare förståelse för vad de gör, samt att de kan utveckla egna 

räknemetoder som fungerar för varje enskild individ (Häggblom 2013). Både flytta över 

och ändra ordningen är räknemetoder där det är upp till eleven att avgöra hur den ska 

omgruppera talet. Här kan eleven ha hjälp av både den kommutativa lagen och dubblor, 

så kallade runda tal (Löwing & Kilborn 2002). Kommutativa lagen går att tillämpa på 

ändra ordningen. Dubblor innebär att de exempelvis beräknar 7+6 som 6+6+1 och detta 

går att tillämpa i såväl flytta över som ändra ordningen. 
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4.1.4 Standardalgoritm 
 
Vid användning av standardalgoritmen räknas varje talenhet för sig och man börjar med 

entalen (Häggblom 2013). 

Exempel:.    23 

                  +35 

                    58 

 

Hedrén (2001) lyfter att fördelen med standardalgoritmen är att metoden kan användas 

på samma sätt oavsett hur talet ser ut. Bentley & Bentleys (2011) undersökning visade 

att elever blandade ihop tankeleden i skriftlig huvudräkning till fel typ av uppgifter, men 

att eleverna behärskade standardalgoritm. Standardalgoritmen är alltså ett bra 

komplement till den skriftliga huvudräkningen, när uträkningen blir för komplicerad.  

 

Elever anser ofta att standardalgoritmen går snabbt, men den medför även problem. 

Nackdelen med att enbart arbeta med standardalgoritmen är att det kan leda till att 

eleverna ser uppgifterna som problem, som har fasta regler. Deras enda mål är att 

beräkna uppgifterna så snabbt som möjligt och att svaret ska vara rätt. Detta leder till att 

förståelsen hamnar i skymundan (McIntosh 2008). Det kan även medföra att elever 

tänker sig standardalgoritmens uppställning i huvudet vid huvudräkning, vilket kan leda 

till fel resultat. Bentley & Bentley (2011) belyser även svårigheten i att komma ihåg 

minnessiffrorna. Foxman och Beishuizen (2002) menar att elever ofta väljer 

standardalgoritmen när de känner sig osäkra på sin egen begreppsförståelse, men de är 

säkra på uträkning med standardalgoritm. 
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5 Metod  

I detta kapitel redogör vi för val av metod och vilka urval och avgränsningar som gjorts. 

Vidare beskriver vi val av metoder för datainsamling samt databearbetning och hur 

genomförandet gick till. Slutligen under de två sista avsnitten diskuteras studiens 

tillförlitlighet samt etiska aspekter. 

 

5.1 Val av metod 
 
Studien utgår från en kvalitativ ansats med kvantitativa inslag. En kvalitativ studie 

syftar enligt Lantz (2013) till att förklara varför det ser ut på ett visst sätt, till skillnad 

från en kvantitativ, som mer beskriver hur det ser ut. Vi utgår alltså från deltagarnas 

perspektiv, som i detta fall är elev och lärare, vilket är av betydelse i en kvalitativ 

undersökning (Kvale & Brinkmann 2014). Syftet med studien är att undersöka vilka 

metoder som eleverna använder, vilket svaren utifrån elevuppgifterna ger oss 

information om. Att sammanställa vilka räknemetoder som används i ett diagram blir 

den kvantitativa delen av studien. Enligt Lantz (2013) ger en kvalitativ intervju oftast en 

djupare inblick av området och varför det ser ut som det gör.  En kvalitativ intervju med 

läraren ger oss dennes erfarenheter av val av skriftliga räknemetoder, samt dennes 

uppfattning om möjligheter och svårigheter med de olika metoderna. Valet att utgå från 

Rockströms (2000) beskrivning av olika räknemetoder beror främst på att hon samlat de 

vanligaste räknemetoderna och beskriver dem kortfattat men konkret.  

 

5.2 Urval  
 
Materialet samlades in på tre grundskolor i södra Sverige. Bryman (2011) beskriver 

begreppet bekvämlighetsurval, vilket innebär att urvalet avgörs utifrån tillgängligheten 

för forskaren. De lärare som deltog i studien är lärare som vi tidigare varit i kontakt med 

i olika sammanhang, bland annat under den verksamhetsförlagda utbildningen. Totalt 

medverkade tre klasslärare och 52 elever från tre olika skolor i vår närhet. 

Avgränsningen till tre lärare och 52 elever berodde på det tidsutrymme som fanns till 
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förfogande för oss att genomföra studien (Denscombe 2016). Samtliga skolor är 

flerparallella med ett elevantal på 250-350 elever. Skola A är en tvåparallellig F-6 skola 

med cirka 330 elever. Studien genomförde vi i årskurs 3, vilket innebär att eleverna är 

mellan 9 och 10 år gamla. De lärare som intervjuades är deras klasslärare och samtliga 

lärare är behöriga i årskurs 1-7. De har relativt lång erfarenhet av yrket och har alla varit 

verksamma mellan 10-21 år. Läromedlet som lärarna använde på de skolor vi besökte är 

Favorit matematik  på skola A och C och Koll på matematik på skola B.  

 

Nedan presenteras en tabell med information över de skolor som deltagit i studien: 

 

Kön Erfarenhet Lärare Skola Organisation Klasser Antal 
elever 

Läromedel Antal 
deltagande 
elever 

Andel 
deltagande 
elever/klass 

Kvinna 10 år A A 2-paralleller F-6 330 Favorit 
matematik 

24 100% 
 

Kvinna 21 år B B 3-paralleller F-3 250 Koll på 
matematik 

14 70% 
 

Kvinna 18 år C C 3-paralleller F-6 350 Favorit 
matematik 

14 64% 
 

Tabell 1: Information om urvalet 

 

5.3 Datainsamlingsmetod 
 
I detta avsnitt beskrivs studiens två metoder för datainsamling, nämligen elevuppgifter 

och intervju. Denscombe (2016) menar att det är betydelsefullt att använda olika 

metoder för att samla in material, samt att det ger ett mer omfattande resultat. Den 

insamlade datan består av elevuppgifter som utformats utifrån de räknemetoder vi  

använder som analysverktyg i teorin, samt kvalitativa intervjuer med tre olika lärare. 
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5.3.1 Elevuppgifter 
 

Elevuppgifterna innehöll åtta uppgifter inom talområdet 0-300. I utformningen av 

uppgifterna valde vi att använda så olika tal som möjligt, för att få eleverna att använda 

den metod som lämpade sig bäst. Uppgifterna har vi själva utformat, och de utgår från 

de räknemetoder som presenteras i teorin. Elevuppgifterna (se Bilaga A) är anpassade 

för elever i årskurs 3, och de liknar uppgifter som eleverna tidigare arbetat med. Detta 

för att samtliga elever ska känna en tilltro till sin förmåga och kunna beräkna 

uppgifterna. Vi valde att använda uppgifter med både tiotalsövergångar och utan 

tiotalsövergångar (se exempel 1 och 2). Uppgifter som låg nära tiotalsövergång 

möjliggör exempelvis användningen av räknemetoden flytta över. Vi valde även att 

använda uppgifter där första termen var mindre än andra termen, exempel 11+232. 

Detta för att se kunna analysera elevernas taluppfattning i förståelsen av talsorter. 

 

5.3.2 Intervju 
 

Den kvalitativa aspekten av undersökningen är våra klasslärarintervjuer. Allwood & 

Eriksson (2017) nämner att intervju är en av de vanligaste metoderna för kvalitativa 

studier. I undersökningen genomfördes tre intervjuer med respektive klasslärare. Vi 

valde intervju för att kunna göra en djupare analys av vilka möjligheter och svårigheter 

som finns med de olika räknemetoderna. Intervjuerna spelades in med mobil, för att 

senare kunna transkriberas för att underlätta sammanställningen av resultatet. Vi valde 

att använda oss av en semistrukturerad intervjumetod. En semistrukturerad intervju är 

ett mellanting mellan strukturerad och ostrukturerad och passar bäst för vår studie. 

Frågorna i en semistrukturerad intervju är av karaktären öppna frågor, vilket innebär att 

frågorna som ställs är korta, men svaret kan bli längre och mer utförligt (Bryman 2011). 

Respondenten kan även få möjlighet att formulera svaret utifrån sina synpunkter, och 

det finns alltså inga självklara svar på frågorna (Denscombe 2016). Intervjufrågorna (se 

bilaga B) konstruerades efter våra forskningsfrågor och utgick från studiens syfte och 

innehåll. Lärarna redogjorde bl.a. för vilken eller vilka räknemetoder som de anser är 

vanligast bland eleverna, samt fördelar och nackdelar med dessa metoder. De 
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redogjorde även för hur de lägger upp sin undervisning när de presenterar olika 

räknemetoder i addition med tankeled och vilka möjligheter och svårigheter de ser med 

dessa. 

 

5.4 Genomförande 
 
Under utformningen av elevuppgifterna hölls en dialog med en av klasslärarna för att 

säkerställa att uppgifterna var anpassade till elevernas nivå. I genomförandet av 

matematiklektionen ingick en genomgång och ett arbetspass för eleverna. Under första 

delen av matematiklektionen genomförde respektive lärare en repeterande genomgång 

av de räknemetoder, som eleverna har bekantats med i undervisningen. Detta för att 

eleverna skulle känna sig uppdaterade på metoderna, då det kan ha varit längesen de 

arbetade med dem. Repetitionen tog cirka 10-15 minuter. Läraren skrev då en uppgift på 

tavlan och eleverna fick möjlighet att svara hur de tänkte. Läraren pratade om vilken 

metod det var och repeterade detta vid varje nytt tal. Andra delen av lektionen bestod av 

enskilt arbete för eleverna med de elevuppgifter, som vi hade utformat. Eleverna fick 

den tid de behövde för att färdigställa elevuppgifterna och det tog ungefär 30 minuter. 

De elever som blev klara fick rita på baksidan av pappret till samtliga elever var klara. 

Det sista momentet av undersökningen var intervjun med respektive klasslärare. 

Intervjuerna genomfördes direkt i samband med lektionen och tog 15-20 minuter. 

Lärarna gjorde intervjun i lugn och ro, när barnen antingen befann sig på rast eller slutat 

skolan för dagen.  
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5.5 Databearbetning 
 
I detta avsnitt beskrivs hur bearbetningen av data gick till. Under första rubriken 

presenteras transkriberingen av intervjuerna och under andra rubriken beskriver vi hur 

resultatet av elevuppgifter kategoriseras efter räknemetoderna. 

 

5.5.1 Transkribering av intervjuer 
 
Vid transkriberingen av intervjuerna översatts det som sades från tal- till skriftspråk. 

Kvale och Brinkmann (2014) betonar vikten av att vara medveten om varför intervjuer 

ska översättas från tal till skriftspråk, då det tar lång tid att utföra transkriberingar. 

Genom att transkribera intervjuerna ges en tydligare inblick i vad lärarna svarar på de 

olika frågorna, vilket underlättar en sammanställning av hur lärarna arbetar med 

läromedlet och olika räknemetoder (Kvale och Brinkmann 2014). Därefter analyseras 

lärarnas svar på intervjufrågorna för att hitta likheter och skillnader, som sedan 

presenteras i studiens resultat. I resultatet presenteras även vilka räknemetoder lärarna 

använder, och vad de ser för möjligheter och svårigheter med dessa.  

 
5.5.2 Kategorisering av räknemetoder 
 

Lantz (2013:157) beskriver att genom att sammanställa data och leta efter mönster är 

det sedan ”möjligt att `lyfta´ sig från delarna och närma sig det som karaktäriserar 

helheten”. Det är alltså genom delarna som det är möjligt att kunna se helheten. Utifrån 

elevernas svar på elevuppgifter sammanställde vi vilka av dessa räknemetoder som 

användes och hur frekvent de förekom. Vi sorterade elevernas metoder efter vårt 

analysverktyg i räknemetoderna: varje talsort för sig, flytta över, ändra ordning, egen 

metod, standardalgoritm samt inget svar/ingen metod. Det är alltså utefter våra egna 

bedömningar av vilken elevlösning som tillhör vilken metod som vi kategoriserade 

elevernas lösningar. Vi tittade på elevlösningarna och förde en diskussion kring vilken 

metod som användes. Här tog vi även hjälp av Rockströms (2000) beskrivning och 

förklaring av de olika räknemetoderna.  
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De elevuppgifter som vi tolkade saknade svar eller metod la vi under samma kategori 

(inget svar/ingen metod). Metoderna som vi tolkade saknade svar eller metod är 

inräknade i resultatet, eftersom även detta ger en bild av hur elevers metodval ser ut och 

deras förmåga att beräkna uppgifter med tankeled. 

 

Vi valde att dela in resultatet i två olika delar istället för ett sammanlagt resultat. Ett 

resultat är uppbyggt med en sammanräkning av skola A och C, och ett resultat med 

endast skola B. Vi anser att denna uppdelning i två resultat bidrar till en tydligare 

helhetsbild och en mer lättläst analys och diskussion. Resultatet presenteras i diagram 

och anges i procentform med hjälp av stapeldiagram. Procentsatsen står för hur många 

av uppgifterna som beräknades med respektive räknemetod. Den står alltså inte för hur 

många elever som använde respektive räknemetod. Procentsatsen beräknades genom att 

addera eleverna på skolan/skolorna och multiplicera summan med antalet elevuppgifter 

(8 stycken). Här har samtliga elever på skola A och C adderats och skola B beräknats 

för sig. Kvoten talar om hur många uppgifter som respektive resultat innehöll total. 

Denna kvot användes sedan som bas till uträkningen av procentsatsen för respektive 

metod. Sedan har vår tolkning av vilka elevuppgifter som tillhör vilken räknemetod 

används, exempelvis alla uppgifter som tolkats som varje talsort för sig dividerats med 

denna bas. Vi presenterar även lite statistik på hur många av elever som använder de 

olika räknemetoderna. Denna uträkning har också utförts manuellt och antalet elever 

som använt samma metod har dividerats med det totala elevantalet på skolan/skolorna. 

 

För att behålla elevernas anonymitet och underlätta hanteringen av materialet kodade vi 

lärare och skola med bokstäver. Exempelvis blir första skolan Skola A och lärare A. I 

våra elevexempel har en liknande metod använts. Första eleven från skola C kodas: Elev 

C1, där C står för skola 3 och 1 för att det är den första eleven.  
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5.6 Tillförlitlighet 
 
Studiens trovärdighet beror på dess tillförligtlighet, validitet och objektivtet (Denscome 

2016). Tillförlitligheten i en studie avgörs om det är möjligt för andra forskare att 

upprepa undersökningen och få samma resultatet. Studien är anpassad efter 

undersökningsklassernas behov, det vill säga elever i årskurs 3. Studien är 

upprepningsbar i den mening att samma upplägg kan användas. Resultatet beror dock på 

vilka metoder läraren tidigare gått igenom med eleverna, vilket kan skilja sig åt mellan 

skolor. Validitet innebär att forskningen undersöker det som den ska (Denscombe, 

2016). I vår studie var syftet att undersöka vilka räknemetoder elever använder och 

vilka möjligheter och svårigheter lärare ser med de olika metoderna. Genom att eleverna 

fick genomföra elevuppgifter och att vi utförde intervjuer med lärarna fick vi reda på 

detta. Studien har därför varit utformad i enighet med syftet. Objektivitet betyder att 

studien saknar forskarens subjektivitet (Denscombe, 2016). Alla tolkningar gällande 

elevernas lösningar har gjorts utifrån studiens teoretiska ramverk. Eleverna har inte 

blivit påverkade under arbetstillfället med elevuppgifterna, då de arbetade enskilt med 

dem. Eleverna kan däremot ha påverkats av lärarens genomgång, eftersom det fanns 

möjlighet att assimilera eller ackommodera kunskap genom den. Läraren kan även ha 

påverkat eleverna i sina val av exempel på tavlan. 

 

5.7 Etiska aspekter 
 
Vetenskapsrådet (2011) presenterar fyra krav gällande vad som får användas och vad 

som måste respekteras i vetenskapliga studier. Dessa krav är; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Syftet med kraven är att 

skydda de som deltar i forskningen och att få dem att känna sig trygga och anonyma. I 

vårt fall handlar det bland annat om att behålla anonymiteten på de elevuppgifter vi 

använder. Både kravet på anonymitet och konfidentialitet har följts genom att såväl 

elevers som lärares namn inte nämns i texten. Istället benämner vi dem med bokstäver i 

alfabetisk ordning. I studien anges inte heller vilka skolor som deltagit. 

Informationskravet innebär kortfattat att tydliggöra vad vi som forskare ska studera och 
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varför. Detta ska tydliggöras innan arbetet inleds, så att lärare och elever vet vad vårt 

syfte är och vad som förväntas av dem. Vi informerade om vår studie genom att mejla 

till de lärare som kunde tänkas delta i studien. Eleverna informerades därefter av 

respektive klasslärare . Eftersom eleverna är under 15 år skickade vi även ett missivbrev 

(se bilaga 3) till vårdnadshavarna för att informera dem om vår studie samt få deras 

tillstånd att använda elevernas uppgifter i studien, och därmed uppfyller vi även 

samtyckeskravet.  Det material som samlats in under forskningsprocessen används 

endast i forskningssyfte, vilket därmed uppfyller det fjärde kravet, nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2011). 

 
 

6 Resultat och analys 

 
I detta kapitel presenteras resultatet av den insamlade empirin utefter frågeställningarna. 

Varje avsnitt avslutas med en tillhörande analys. Slutligen presenteras även en 

sammanfattning av hela resultatet och analysen. 

 

6.1 Vilka räknemetoder används i addition med tankeled? 
 
Under detta avsnitt presenteras vilka räknemetoder som används i de skolor som deltagit 

i studien. Avsnitten är ordnade efter skolorna, där resultatet från skola A och C 

presenteras först och därefter skola B. 

 
6.1.1 Resultat Skola A och C 
 

Resultatet av skola A och C baserar sig på sammanlagt 38 elever. De räknemetoder som 

eleverna i årskurs 3 använder inom området addition med tankeled är varje talsort för 

sig, flytta över, ändra ordningen och egen metod. Resultatet visar även att 

standardalgoritm förekommer. Den räknemetod som används mest frekvent bland 

eleverna är varje talsort för sig. Det är tydligt att det är denna metod, som eleverna 

föredrar att arbeta med. 36 av 38 elever väljer i huvudsak att arbeta med varje talsort för 

29 
 



 

 

 

 

sig och 75,33  % av samtliga tal är beräknade med denna räknemetod. Den näst 

vanligaste räknemetoden är flytta över, som står för 5,92 % av beräkningarna, men 

noterbart är att 23 av 38 elever ändå väljer att använda denna metod i någon av sina åtta 

beräkningar. Det framgår även att ändra ordningen och egen metod är metoder, som 

eleverna använder sig av i sina skriftliga beräkningar av tal.  

 
Diagram 1: Räknemetoder som används på skola A och C 

 

Varje talsort för sig 

När det gäller skriftliga räknemetoder med tankeled så visar resultatet att den vanligaste 

förekommande räknemetoden är varje talsort för sig. Lärare A förklarar detta med att 

eleverna började med denna metod redan i årskurs 1, så de känner sig trygga med den. 

Häggblom (2013) betonar att varje talsort för sig är den metod som är tydligast och i 

inledningsfasen är det viktigt att använda så enkla tankeled som möjligt.  

 

 
Exempel 1: Elev A1 
Foto: Maria Persson 
 

Elev A1 använder här varje talsort för sig, då denne räknar hundratal, tiotal och ental 

för sig. Först adderar eleven hundratalen och i detta fall finns det bara hundratal i ena 

termen som är 200. Därefter adderas tiotalen som är 10 och 70 till en summa, och 
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slutligen adderas även entalen som är 1 och 4 till en summa. Eleven kommer därmed 

fram till att svaret blir 285. 

 
Exempel 2:  Elev C5 
Foto: Maria Persson 
 

I exempel 2 försöker Elev C5 att använda sig av varje talsort för sig, men brister i 

nedskrivningen, då denne skriver alla tal som ental. Vad som framgår i beräkningarna 

på skola C är att många elever har svårt för positionssystemet, vilket exempel 2 visar. 

Noterbart är att Elev C5 beräknar tiotal men skriver de som ental, vilket Hedrén (2001) 

menar kan tyda på att eleven utför tankeleden mekaniskt och utan förståelse, vilket leder 

till att tankeleden då övergår till en algoritm, vilket det gör i Elev C5 fall. Eleven tänker 

standardalgoritm. 

 

Flytta över 

 
Exempel 3: Elev A3 
Foto: Maria Persson 
 

Flytta över används när termerna ligger nära ett helt tiotal, hundratal, tusental, vilket 

termen 19 gör i detta fallet. 19 ligger närmre ett helt tiotal än vad 27 gör. Då flyttas 

entalet från term två över till term ett. (Rockström 2000). Elev A3 använder här 

metoden flytta över genom att öka 19 till 20 och minska 27 till 26. 

 

 
Exempel 4: Elev C1 
Foto: Maria Persson 
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Exempel 4 är ytterligare ett exempel där metoden flytta över används. Noterbart är att 

Elev C1 använder metoden flytta över korrekt, då denne flyttar över lika mycket som 

den minskar. Intressant är dock att eleven inte förstår syftet med metoden. Löwing & 

Kilborn (2002) beskriver att syftet är att bilda runda tal, vilket förenklar den slutgiltiga 

uträkningen. Rockström (2000) menar även att metoden är användbar när termerna 

ligger nära tiotal, hundratal och tusental. Elev C1 tar bort 2 från 19 och adderar dessa på 

27, vilket förändrar det ursprungliga talet från 19+27 till 17+29. Ett bättre förslag för att 

bilda runda tal skulle kunna vara att flytta över 1 från 27 till 19 och att vi istället får talet 

20+26 att beräkna. 

 

Ändra ordningen 

 
Exempel 5: Elev C4 
Foto: Maria Persson 
 
 
Exempel 5 är en lösning där ändra ordningen använts. Metoden kan användas om 

additionen innehåller flera termer, och syftet är då att hitta kombinationer som är 

enklare att räkna ut i huvudet (Rockström 2000). Additionen som Elev C4 beräknar 

innehåller inte flera additioner, men eleven vill hitta kombinationer som är enklare att 

räkna i huvudet. Eleven väljer att först addera 26 med bara tiotalen i första termen 

(26+60), vilket innebär att Elev C4 strävar efter att räkna med runda tal när den minskar 

67 till 60 (Löwing & Kilborn 2002). Sedan väljer eleven att ta summan av 26+60 och 

addera med resterande ental 86+7. Elev C4 har automatiserat tankeleden, vilket leder till 

en djupare förståelse för deloperationerna, och gör att man kan utveckla egna 

räknemetoder (Häggblom 2013). Däremot har Elev C4 inte förståelse för likhetstecknet, 

då denne inte förstått dess statiska betydelse att värdet ska vara lika mycket på båda 

sidor av tecknet ( 26+60 = 86+7=93) (Bentley & Bentley 2011). Eleven skriver ner 

samtliga tankeled som den tänkte, istället för att behålla vissa i huvudet (26+60). Denna 

typ av felaktig nedskrivning och användning av likhetstecknet kunde vi observera i 

många elevlösningar. 
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Exempel 6: Elev C2 
Foto: Maria Persson 
 

I exempel 6 finner vi ett annat exempel på ändra ordningen, som påminner om exempel 

5. Elev C2 strävar också efter att räkna med runda tal (Löwing & Kilborn 2002). Denna 

tar först 200+11 och beräknar endast hundratalen adderat med hela första termen (11). 

Sedan adderas tiotalen 211+30, för att slutligen lägga till de 2 entalen som är kvar.  

 
 
Egen metod 
 

 
Exempel 7: Elev C4 
Foto: Maria Persson 
 

 
Exempel 8: Elev C1 
Foto: Maria Persson 
 

Elev C4 använder sig av en egen metod i sin beräkning, då både multiplikation (2x9) 

och även varje talsort för sig (30+80) används. Det är inte en renodlad varje talsort för 

sig, då eleven har utvecklat ett eget sätt att tänka och kombinerar olika metoder i en 

egen metod (Häggblom 2013). Det kan tolkas som denne elev har en god taluppfattning 

och själv kan koppla 9+9 till multiplikation för att därefter utföra ytterligare en 

beräkning. 9+9 kan även tolkas som dubblor och alltså runda tal (Löwing & Kilborn 

2002). Grunden till att kunna genomföra skriftliga beräkningar är att eleven har 
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utvecklat en god taluppfattning (McIntosh 2008). Det fanns även ett fåtal elever som 

använder sig av egen metod, men som inte ingår i skriftliga räknemetoder. De väljer att 

använda sig av konkret material i form av pengar (se exempel 8). Dessa elever 

konkretiserar varje talsort för sig och delar upp tiotal för sig och ental för sig med hjälp 

av mynten. Elev C4 har inte automatiserat förståelsen och behöver arbeta med sin 

taluppfattning och sitt abstrakta tänkande (Häggblom 2013).  

 
Standardalgoritm 
 

 
Exempel 9: Elev A2 
Foto: Maria Persson 
 

I exempel 9 försöker eleven att beräkna additionen med hjälp av varje talsort för sig. 

Hundratalen, tiotalen och entalen räknas för sig, men i nedskrivningen skrivs samtliga 

tal som ental. Eleven har beräknat additionen som standardalgoritmen vanligtvis gör, 

vilket innebär att varje talenhet räknas för sig och man börjar i rätt ordning, alltså med 

entalen (Häggblom 2013). Hedréns (2001) teori om att tankeled övergår till algoritm om 

beräkningen utförs mekaniskt och utan förståelse lämpar sig inte riktigt här. Eleven 

saknar troligen förståelse för tankeled och har även bristfälliga kunskaper inom 

taluppfattning (McIntosh 2008). För att kunna utföra en uppställning behöver eleverna 

kunna kontrollera med överslagsräkning om svaret är rimligt (Häggblom 2013), vilket 

denne elev inte har förmågan att göra. Hade eleven kontrollerat svaret hade denne 

upptäckt att det inte var rimligt. En annan förklaring kan vara att de just nu håller på 

med nationella prov och påverkas av det menar Lärare C:  

 
“De är så inne på uppställning nu i och med nationella proven. Det är uppställning vi har jobbat 

mest med nu” - Lärare C 
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6.1.2 Resultat skola B 
 

Resultatet från skola B visar att den vanligaste skriftliga räknemetoden inte finns bland 

de metoder med tankeled, utan istället är det standardalgoritmen som är den vanligast 

förekommande. 13 av 14 elever på skola B använder denna metod och 86,61 % av 

samtliga elevuppgifter är utförda med hjälp av standardalgoritm. Endas fem elever 

valde andra metoder såsom varje talsort för sig, flytta över eller egen metod i någon av 

sina uträkningar. 

 
Diagram 2: Räknemetoder som används på skola B 

 
Standardalgoritm 

 
Exempel 10: Elev B1 
Foto: Maria Persson 
 

Det som studien fokuserar på är att undersöka skriftliga räknemetoder inom addition 

med tankeled, vilket innebär att standardalgoritm egentligen inte var ett alternativ för 

eleverna. På grund av ett missförstånd kom eleverna på skola B att använda denna 

metod ändå, vilket är intressant för resultatet. Resultatet visar som sagt att 

standardalgoritm var att föredra i valet av skriftliga räknemetoder, när valet var helt fritt 

bland eleverna. Foxman och Beishuizen (2002) menar att det kan förklaras med att 
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elever ofta väljer standardalgoritmen, när de känner sig osäkra på sin egen 

begreppsförståelse men ändå säkra på själva uträkningen med standardalgoritm. 

Exempel 10 är ett exempel på hur lösningarna såg ut när standardalgoritmen användes. 

Elev B1 har börjat att beräkna entalen (2+1), därefter tiotalen (30+10) och sist 

hundratalen (200).  

 

Noterbart är att mönstret på skola B kunde observeras i skola A och C, då båda lärarna 

bekräftade i intervjun att standardalgoritm var den absolut populäraste metoden. De 

ville använda standardalgoritmen i första hand. Det framgick även i vissa beräkningar 

att de var vana vid denna metod (se exempel 2 eller 9). 

 

 
Exempel 2:  Elev C4 
Foto: Maria Persson 
 

Elev C4 kan tolkas som en beräkning utförd som standardalgoritm, då eleven skriver 

ental istället för tiotal precis som man gör i en beräkning med standardalgoritm. Även 

exempel 10 är som vi tidigare nämnt ett exempel på hur eleven tänker standardalgoritm. 
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6.2 Vilka möjligheter och svårigheter ser lärare med de olika 
metoderna? 
 
I detta avsnitt presenteras resultatet av vilka möjligheter och svårigheter samtliga lärare 

ser med respektive metoder, vilket framkommer i intervjuerna med lärarna. Varje 

underrubrik avslutas med en tillhörande analys. 

 

6.2.1 Varje talsort för sig 
 

Samtliga lärare från skola A, B och C är överens om att det finns många möjligheter 

med varje talsort för sig och arbetar samtliga med denna metod. Både lärare B och 

lärare C säger att de inleder undervisningen i addition med att arbeta med varje talsort 

för sig och därefter arbetar de vidare med standardalgoritm. Varje talsort för sig ger 

eleverna en god förståelse för positionssystemet och den är lätt att ta till sig, menar 

Lärare A. Lärare B säger att de arbetar med varje talsort för sig för att tydliggöra för 

eleverna vad som händer när de beräknar olika additionsuppgifter. “Eleverna har arbetat 

med denna metod ända sen årskurs ett, så de känner sig trygga med den”, menar Lärare 

A. En svårighet som Lärare A kan se är dock att det är lätt att tappa bort sig i tänkandet:  

 
“Det är vanligt att eleverna gör det svårt för sig och gör alldeles för långa och svåra 

tankeled. Då är det lätt att tappa bort sig. Då försöker jag leda in dem på något enklare 

spår” - Lärare A 

 

Lärare C håller med att tankeleden kan bli för svåra. I ett fall där eleven väljer en alltför 

svår metod eller blandar olika metoder, väljer Lärare C att presentera en metod och låta 

eleven fokusera på denna. På skola C framgick det att många elever hade svårt för 

positionssystemet. En annan svårighet med varje talsort för sig är att eleverna är så vana 

vid standardalgoritm och därför har svårt att tänka om (Bentley och Bentley 2011).  

 

McIntosh (2008) menar precis som lärarna att möjligheterna med varje talsort för sig är 

att eleverna lär sig betydelsen av positionssystemet. De lär sig att dela upp talen och 
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veta att varje siffra har ett visst värde genom sin position i talet, vilket är grundläggande 

för varje individs taluppfattning (McIntosh 2008). Häggblom (2013) bekräftar även 

lärarnas uppfattning om att varje talsort är lätt att ta till sig, eftersom den är den 

tydligaste av dem alla och att det i inledningsfasen är viktigt att använda så enkla 

tankeled som möjligt. 

 
6.2.2 Flytta över 
 

Svårigheter med flytta över kan vara att komma ihåg vad man gjort. Det gäller att 

komma ihåg de matematiska reglerna i att öka lika mycket på ena sidan som det 

minskas på andra. Detta extraled kan elever glömma bort menar Lärare A.  

 

Lärare A  och C ser en svårighet att läromedlet presenterar så många metoder som 

förvirrar barnen. De arbetar med läromedlet Favorit matematik och boken presenterar 

en rad olika metoder bl.a. parbildning, runda tal, uppdelning i termer, kommutativa 

lagen, talraden samt talsortsvis beräkning. Samtliga lärare väljer att endast arbeta med 

ett fåtal metoder. Lärare A väljer att fokusera på två av läromedlets många metoder 

inom addition med tankeled; varje talsort för sig och flytta över. Detta förklarar hon 

med att två metoder är fullt tillräckligt. För många metoder kan göra eleverna förvirrade 

och det blir svårare för dem att förstå.  

 
“Boken blandar in en massa olika konstiga metoder som bara förvirrar eleverna. Det blir 

rörigt för dem” - Lärare A 

 

Hedrén (2001) menar däremot generellt att arbetsminnet avlastas i skriftlig 

huvudräkning, deloperationerna skrivs ner och fokus kan istället läggas på det 

matematiska innehållet. Flytta över kräver dock en förmåga att tänka ett steg längre och 

svårigheten är tankeleden (Bentley & Bentley), vilket lärare A bekräftar i sin 

uppfattning. Häggblom (2013) menar till och med att skriftliga räknemetoder generellt 

leder till att elevernas aritmetiska färdigheter försvagas, eftersom de har svårt att hålla 
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alla deloperationer i huvudet. Metoden flytta över har dock sina fördelar i att runda tal 

bildas, som är enklare att räkna med (Löwing & Kilborn 2002).  

 

6.2.3 Ändra ordningen/Egen metod 
 

Lärare A är noga med att påpeka att eleverna efter tidens gång även utvecklar egna 

metoder, och det ser hon som en fördel i deras matematikutveckling. Ingen av lärarna 

presenterar andra metoder än varje talsort för sig och flytta över, men vid genomgångar 

så kan eleverna få dela med sig av sitt tankesätt, som kanske skiljer sig från de metoder 

lärarna presenterat. 

 

I området addition med tankeled behöver vissa elever börja med att ta hjälp av konkret 

material, för att skapa en konkret bild av vad de egentligen räknar menar även Lärare A. 

Lärare A arbetar parallellt med konkret material och matteboken, och elever som 

kommit lite längre arbetar då istället mer abstrakt. Lärare C förklarar att det är många i 

hennes klass som inte kommit ifrån det konkreta tänkandet. Lärare C menar att de 

fortfarande inte automatiserat att använda det matematiska språket, och att många har 

svårt att skriva hur de tänker. Flera elever är fortfarande inne på konkret material när de 

tänker matematik och ritar pengar (se exempel 7).  

 

Häggblom (2013) menar att eleverna utvecklar egna sätt att tänka när de lärt sig 

strukturerna. Ändra ordningen och flytta över är räknemetoder där det är upp till eleven 

att avgöra hur den ska omgruppera talet, och det går nästan att hävda att dessa är egna 

räknemetoder, vilket lärarna ser som en fördel. De har en förmåga att titta på talet och se 

kombinationer och därefter beräkna talet i egna deloperationer (McIntosh 2008). Här 

kan eleven ha hjälp av både den kommutativa lagen och dubblor (Löwing & Kilborn 

2002). kommutativa lagen går att tillämpa på ändra ordningen. Dubblor innebär att de 

exempelvis beräknar 7+6 som 6+6+1 och detta går att tillämpa i såväl flytta över som 

ändra ordningen. 
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6.2.4 Standardalgoritm 
 

Standardalgoritm var en metod som ett tag inte skulle användas, menar Lärare C. Nu 

används den igen. Hon ser både fördelar och nackdelar med denna metod. Fördelarna är 

att det går snabbt och är enkelt. Nackdelarna är att eleverna inte alltid har förståelsen för 

vad som händer, vilket samtliga lärare är överens om.  

 

Lärare B anser att standardalgoritm förenklar beräkningar inom addition, men säger 

samtidigt att det är viktigt att prata om vad som händer: 

 
“Sen känner jag att algoritmen kräver ju att förståelsen kommer sen då. Alltså du pratar om 

ental, tiotal och allt detta..” - Lärare B 

 

Lärare B betonar hur viktigt hon tycker det matematiska samtalet i klassrummet är i 

ämnet matematik. Eleverna brukar få berätta hur de tänkt och det är givande för alla.  

 
“På detta vis får de chans att förklara hur de tänker, vilket många tycker är svårt” -Lärare B 

 

Svårigheten med standardalgoritm är just förståelsen menar Häggblom (2013), vilket 

bekräftar lärarnas uppfattning. McIntosh (2008) menar att elevers mål med 

standardalgoritm är att beräkna uppgifterna så snabbt som möjligt och komma fram till 

rätt svar. Det kan även leda till att elever tänker sig standardalgoritmens uppställning i 

huvudet vid huvudräkning, vilket kan leda till fel uträkning. Bentley & Bentley (2011) 

belyser även svårigheten i att komma ihåg minnessiffrorna. Fördelen med 

standardalgoritmen är att metoden kan användas på samma sätt oavsett hur talet ser ut, 

tillskillnad från tankeled (Hedrén 2001). Eleverna kan ges möjlighet att uppleva 

sambandet mellan uppställningen och konkreta modeller, samt att de kan förklara varje 

steg i uträkningen (Häggblom 2013).  
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6.3 Sammanfattning 
 
De mest använda räknemetoderna är varje talsort för sig och standardalgoritmen. Inom 

skriftliga räknemetoder med tankeled dominerar fortfarande varje talsort för sig, men 

flytta över används också i viss mån och även egen metod förekommer. Varje talsort för 

sig har eleverna arbetat med sen årskurs 1, vilket ingjuter en djup förståelse för denna 

metod. Studien visar att standardalgoritm även är populär och skulle samtliga elever 

fått välja skriftlig räknemetod helt fritt så skulle de välja standardalgoritm, vilket hände 

i skola B. Lärarna ser stora fördelar med varje talsort för sig. Då lär sig eleverna 

positionssystem och får en god grund i sin taluppfattning. Störst svårigheter ser de med 

standardalgoritm och dess förståelse. Den kräver ett samtal kring vad som egentligen 

händer i beräkningen. Lärarna väljer att arbeta främst med varje talsort för sig, flytta 

över och standardalgoritm. Efterhand som varje talsort för sig sätter sig utvecklar 

eleverna egna sätt att tänka, men lärarna betonar att det vissa gånger kan övergå till allt 

för svåra tankeled. Här går de in och hjälper dem att hitta enkla metoder istället. 

 

7 Diskussion 

 
Kapitlet inleds med en resultatdiskussion, där resultatet ställs mot tidigare forskning, 

ordnat efter frågeställningarna. Vidare följer en diskussion av de metodval som gjorts. 

Avslutningsvis presenteras en slutsats av studien och vi ger förslag på hur vidare 

forskning kan bedrivas. 

 

7.1 Resultatdiskussion 
 
Resultatet visar att de mest använda räknemetoderna är varje talsort för sig och 

standardalgoritmen. Inom skriftliga räknemetoder med tankeled dominerar fortfarande 

varje talsort för sig, men flytta över används också i viss mån och även egen metod 

förekommer. Lärarna ser både fördelar och nackdelar med skriftlig huvudräkning. Störst 

fördelar ser de med varje taslsort för sig i att elevers taluppfattning utvecklas och de lär 
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sig att dela upp tal, vilket är centralt för framtida matematikundervisning (Skolverket 

2017). Störst svårigheter ser de i att elevers tankeled ofta eskalerar till allt för svåra 

tankeled, samt att förståelsen i standardalgoritmen brister. 

 

7.1.1 Vilka räknemetoder används i addition med tankeled? 
 

Vårt resultat visar en begränsad användning av metoder inom addition med tankeled, 

och elever använder sig sparsamt av metoder som flytta över, ändra ordningen eller 

egna metoder, vilket talar emot Alms (2007) tes om att skriftlig huvudräkning blir allt 

vanligare och att elever använder allt fler metoder. Vårt resultat kan ha många olika 

förklaringar. Elevernas tydliga val av varje talsort för sig kan bero på en trygghet i att 

de arbetat med den sen årskurs 1, som även lärarna menar. En förklaring av den snäva 

användningen av olika metoder kan även bero på en begränsad förförståelse, eftersom 

skriftlig huvudräkning kräver en god taluppfattning samt begreppsförståelse (Löwing 

2008; McIntosh 2008). Förförståelsen kan också vara förklaringen till varför elever hade 

svårighet med flytta över. De behärskade uträkningen, men förstod inte syftet med den 

(se exempel 4). En annan förklaring kan vara lärarnas presentation av få metoder.  

 

Vi valde att eleverna skulle använda olika räknemetoder med tankeled för att beräkna 

elevuppgifterna, och därmed bad vi lärarna att instruera eleverna att inte använda 

standardalgoritm. Detta missuppfattade lärare B, vilket påverkade resultatet och gjorde 

att eleverna på de olika skolorna fick olika förutsättningar för att lösa elevuppgifterna. 

Samtliga lärare angav under intervjuerna, att de flesta eleverna hade valt 

standardalgoritmen om de hade haft möjlighet till det. Eftersom eleverna löste 

uppgifterna utifrån olika instruktioner från respektive lärare har resultatet påverkats. Det 

som är intressant för studien är standardalgoritmens popularitet på samtliga skolor, som 

talar emot Alm (2007) och även Csìkos (2016) studier om en jämn fördelning mellan 

tankeled och standardalgoritm. Lärarna förklarar standardalgoritmens popularitet med 

att eleverna vid undersökningstillfället var mitt uppe i de nationella proven, och fokus 

låg mycket på denna metod. Faktum är att vårt resultat talar för att standardalgoritmen 

är mer tongivande i svensk skola idag, även fast det gått olika trender genom åren 
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gällande metoden (Marklund 1993). Hade studien genomförts där eleverna fått välja 

vilken skriftlig räknemetod de ville så hade standardalgoritm varit dominerande, följt 

av varje talsort för sig. En annan förklaring av elevernas val av standardalgoritmen kan 

vara att eleverna känner sig osäkra på begreppsförståelsen, men de är ändå säkra på sin 

uträkning med standardalgoritm (Foxman och Beishuizen 2002). Att förlita sig för 

mycket på exempelvis standardalgoritmen påverkar även elevers förmåga att anpassa 

och välja räknemetod efter uppgift (Whitcare 2014). Trots att resultatet även visar att få 

elevuppgifter är beräknade med egen metod (3,62 %), så kan detta tolkas som att dessa 

elever har en bättre begreppsförståelse än övriga. Det kan också tolkas som att de har 

förmågan att använda fler metoder (se exempel 5 och 7) (McIntosh 2008: Varol & 

Farran 2007). 

 

7.1.2 Vilka möjligheter och svårigheter ser lärare med de olika metoderna? 
 

Lärarna i vår studie väljer att fokusera på två metoder inom skriftlig huvudräkning 

tillsammans med standardalgoritmen, vilket Lärare A förklarar med att flera metoder 

kan förvirra eleverna och att det blir rörigt för dem. Lärarna ser svårigheter med att 

presentera för många. Resultatet talar emot läroplanens mål som syftar till att 

undervisningen ska behandla olika skriftliga räknemetoder och elever ska klara av att 

välja lämplig metod efter talets utformning (Skolverket 2017). Elever bör få möjligheten 

att utveckla egna skriftliga räknemetoder redan från början (Hedrén 2000; Varol & 

Farran 2007). Sker inte detta så missgynnar det även matematikens centrala 

individualisering (Löwing & Kilborn 2002). Vårt resultat visar att eleverna i stort sett 

endast använder en metod, när det gäller skriftlig huvudräkning (se diagram 1), vilket 

kan bero på just detta att lärarna presenterar två metoder. Faktum är att rekommendation 

av endast en specifik räknemetod, kan leda till en mekaniskt inlärning av metoden, och 

elevernas förmåga att komma på egna metoder blir lidande (Hedrén 2001,2006). Detta 

kan vi se i vårt resultat av egna metoder, även om lärarna ser fördelar med att eleverna 

längs med vägen utvecklar egna metoder. De ser svårigheter med att tankeleden ofta 

tenderar att bli för långa. I flytta över missar de ofta extraledet som metoden innehåller, 

vilket beror på att det blir mycket att hålla i huvudet. 
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Språkets betydelse för inlärning och utveckling av matematiska färdigheter är central 

(Bentley & Bentley 2011; Löwing 2006). Lärarna ser fördelar med att eleverna får 

möjlighet att öva sin språkliga förmåga i skriftlig huvudräkning. Samtliga av de 

intervjuade lärarna menar att språket har betydelse för elevernas förståelse för 

räknemetoderna. Lärarna uppger att man i undervisningen måste prata om vad som 

händer. Språket är inte minst viktigt i standardalgoritmen, där förståelsen ofta blir 

lidande på grund av att uppgifter beräknas per automatik (Ahlberg 1992). De lärare vi 

intervjuade förespråkar standardalgoritmen, men de menar samtidigt, att det finns 

svårigheter med förståelsen av den. För att eleverna ska förstå syftet med beräkningarna 

är det även viktigt att de själva kan ge exempel på vad som sker i beräkningarna menar 

lärarna, vilket resonemang- och kommunikationsförmågan även betonar (Skolverket 

2017). Genom denna kommunikation kan eleverna lättare koppla det till vardagsnära 

situationer och det skapas en bredare förståelse (Häggblom 2013; Karlsson & Kilborn 

2015; Thanheiser 2012; Dahl 2012). 

 

7.2 Metoddiskussion 
 
Våra valda metoder, elevuppgifter och intervjuer med lärare, hjälper oss att besvara 

studiens frågeställningar. Genom att använda olika metoder får studien ett mer 

omfattande resultat (Denscombe 2016). Utifrån de utformade elevuppgifterna 

synliggörs vilka räknemetoder som används av eleverna, och därefter tydliggör lärarna 

under intervjuerna vilka möjligheter och svårigheter de upptäckt med de olika 

räknemetoderna. Valet av att dela upp resultatet i två olika delar, en för skola A och C 

och en för skola B, gjordes för att öka tillförlitligheten. Då den insamlade empirin inte 

blev som vi hoppades från början på grund av att lärare B missuppfattade 

instruktionerna för elevuppgifterna. Uppdelning i två resultat bidrar till en mer rättvis 

bild av vilka metoder inom addition med tankeled som används. Tillförlitligheten av 

resultatet kan även ha påverkats av att respektive klasslärares genomgång  innan 

eleverna arbetade med elevuppgifterna. Under genomgången repeterade lärarna några 

räknemetoder, vilket kan ha påverkat eleverna i deras val av räknemetod. Lärarna tog 

44 
 



 

 

 

 

upp exempel på varierande uppgifter och i valet av exempel kan lärarna omedvetet 

tryckt på vissa metoder. Det kan också vara så att eleverna kom med fler förslag på en 

viss metod. Kategoriseringen av de olika räknemetoderna utgår från hur de i teorin 

beskrivs av Rockström (2000). Vi har själva bedömt vilka av uppgifterna som tillhör 

vilken räknemetod, vilket gör att resultatet kan innehålla en viss felmarginal, då 

tolkningen kan vara fel. I bearbetningen av materialet och kategoriseringen av vilka 

räknemetoder som används utgår vi från våra egna bedömningar av vilken elevlösning 

som tillhör vilken metod. Detta utgör därmed en risk, eftersom det på grund av manuell 

bearbetning kan finnas vissa felmarginaler i vår bedömning. Denna felmarginalsrisk har 

vi minimerat genom att tillsammans diskutera vilken elevlösning som vi uppfattade 

tillhörde vilken metod. Därmed har faktumet att vi är två personer som genomför 

studien haft en positiv påverkan på tillförlitligheten av resultatet. Under intervjuerna 

med lärarna använde vi oss av öppna frågor, vilket leder till att respondenten kan ge 

längre och mer utförliga svar. Med öppna intervjufrågor finns det heller inga givna svar 

(Denscombe 2016). Dessa öppna frågor gav oss en omfattande förståelse för lärarnas 

syn och arbete med olika räknemetoder, vilket har givit möjlighet till en bredare analys. 

Under intervjuerna deltog vi båda två vilket också blev en fördel då vi kunde 

komplettera varandra med följdfrågor, vilket gav mer omfattande svar på 

intervjufrågorna. 

 

7.3 Slutsats och förslag på vidare forskning 
 
Studien visar att eleverna inte använder så stor variation av räknemetoder inom addition 

med tankeled. Varje talsort för sig är överrepresenterad. Studien visar även att 

standardalgoritm återigen är central i svensk skola. Användningen av så få 

räknemetoder kan även tyda på att det finns brister i elevernas taluppfattning, och att de 

inte har förmåga att skapa egna metoder eller väljer standardalgoritmen för att de har 

automatiserat denna (Hedrén 2001, 2006). Det kan även bero på lärarnas presentation av 

få metoder. Lärarna ser stora fördelar med skriftlig huvudräkning, särskilt i varje talsort 

för sig då denna räknemetod bidrar till att eleverna lär sig positionssystemet, och lägger 

en bra grund för vidare matematikutveckling. Den största svårigheten ser lärarna med 
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att tankeleden kan eskalera till allt för långa tankeled. Förståelsen för standardalgoritm 

är även ett problem och kräver ett kontinuerligt samtal. 

 

Ett förslag på vidare forskning kan vara en annan inriktning på vår studie. Ett nytt fokus 

skulle kunna vara en undersökning av elevers attityd till skriftlig huvudräkning. Genom 

att intervjua eleverna kring hur de tänker och arbetar med olika räknemetoder hade 

studien fått ett elevperspektiv och därmed en annan inriktning. Det kan vara lärorikt att 

synliggöra elevers åsikter och tankar om hur de utför sina beräkningar och hur de 

tänker. Även en läromedelsanalys utifrån vilka räknemetoder som presenteras i olika 

läromedel hade varit intressant för att få syn på hur varierande undervisningen kan bli 

utifrån olika läromedel.  

 

Slutligen vill vi återigen poängtera att det är betydelsefullt att analysera både 

undervisningen samt lärare och elevers syn på kunskapsutvecklingen. Detta för att få en 

omfattande uppfattning om hur matematikundervisningen bör ges och vad som funkar 

för alla inblandade. Elever som har förmågan att använda fler metoder har större 

möjlighet att föra över sin kunskap till nya sammanhang (Bentley 2012). Denna 

förståelse gynnar motivationen till ämnet, som annars anses vara låg på grund av den 

höga abstraktionsnivån (Skolverket 2004). I skriftlig huvudräkning är förförståelsen 

central, och en avsaknad av denna kan då leda till en negativ attityd till området. 
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Bilagor 

Bilaga A, Elevuppgifter 

Addition med tankeled 
 

Nu är det dags för att räkna addition, glöm inte att visa hur du tänker! 
 
53 + 16 = 
 
 
 
 
211 + 74 = 
 
 
 
 
325 + 128 = 
 
 
 
19 + 27 = 
 
 
 
 
 
11 + 232 = 
 
 
 
9 + 11 = 
 
 
 
 
67 + 26 =  
 
 
 
 
89 + 39 =  
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Bilaga B, Intervjufrågor 

 
Om jag säger skriftliga räknemetoder, vad tänker du på då?  
 
Vilka metoder/lösningsstrategier presenterar du för eleverna? Varför har du valt dem? 
 
Vilka metoder/lösningsstrategier presenterar läromedlet? Följer du dessa?  
 
Fördelar med de olika metoderna/strategierna? 
 
Nackdelar med de olika metoderna/strategierna? 
 
Någon metod används mest bland eleverna? Varför tror du det är så? 
 
Vilken metod/strategi anser du eleverna har lättast att ta till sig? Varför tror du det är så? 
 
Vad har eleverna svårt med? Varför tror du det är så? 
 
Vilken nivå ligger eleverna på? 
 
På vilket sätt arbetar ni så eleverna får förståelse och lär sig med räknemetoderna? Är 
det något som ni tänker på då?  
 
När eleverna ska skriva beräkningar i addition, ser du någon trend i hur de brukar skriva 
och komma fram till summan? Vad beror isåfall det på, är det något ni gått igenom eller 
är det något eleverna själva valt? 
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Bilaga C, Missivbrev 

 
Missivbrev till lärare  

 
Hejsan! Vi är två studenter som heter Emma Ericsson och Maria Persson som just nu 
utbildar oss till grundlärare med inriktning F-3 lärare på Linnéuniversitetet i Växjö. Vi 
läser vårt sista år och skriver därmed vårt andra självständiga arbete. Arbetet kommer 
att handla om matematikundervisningen med fokus på addition och olika räknemetoder 
som används i undervisningen. Vi kommer även studera hur läromedlet används i 
undervisningen och hur mycket detta styr undervisningens upplägg. I studien använder 
vi oss av lärarintervjuer, det vill säga kvalitativa metoder. Vi kommer därför behöva 
göra en intervju för att få förståelse för hur du som lärare arbetar med olika 
räknemetoder och hur pass viktigt läromedlet är i din matematikundervisning.  
 
Vi hade varit tacksamma om du skulle vilja delta i vår studie genom att vi får tillåtelse 
att göra en intervju med dig. Detta gör du genom att skriva under med namn, datum, ort 
och underskrift här nedan. Utifrån forskningsrådets etiska riktlinjer och principer 
kommer både skolans namn och ditt namn vara anonymt. Det som framkommer under 
observationen och intervjun kommer endast användas i studien.  
 
Om du undrar över något kan du kontakta oss:  
Emma Eriksson, ee222qa@student.lnu.se  
Maria Persson, mp222tn@student.lnu.se  
Handledare: Berit Roos Johansson berit.roos-johansson@lnu.se  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------  
 
Jag, ___________________________ tillåter att ni observerar en av mina lektioner och 
kan ställa upp på att bli intervjuad och vill därmed delta i studien.  
Datum:__________ Ort:_____________ Underskrift: ___________________________  
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Missivbrev till elever och vårdnadshavare  
 

Hejsan! Vi heter Emma Eriksson och Maria Persson och studerar till lärare på 
Linnéuniversitetet i Växjö med inriktning F-3. Just nu läser vi vårt sista år på 
utbildningen och ska skriva ett examensarbete i ämnet matematik. Examensarbetet ska 
handla om matematikundervisning inom området addition. Arbetet kommer att fokusera 
på läromedlets betydelse för undervisningen samt elevernas användning av olika 
räknemetoder inom området addition. Därför har vi utformat ett elevuppgifter med olika 
additionsuppgifter som ert barn har arbetet med under en matematiklektion. Allt i vårt 
arbete kommer att vara anonymt och inga namn kommer nämnas, varken barnens namn 
eller skolans namn. Informationen utifrån elevuppgifteret som eleverna får arbeta med 
kommer finnas med i forskningen som betyder att andra forskare får ta del av vårt 
material. Vi skriver denna information eftersom vi som forskare har skyldighet att ge er 
information om etiska forskningskrav, där vi måste informera om vår studie och även få 
samtycke och godkännande från er som vårdnadshavare att ert barn är med i studien. Ett 
annat krav är att vårt material som samlas in när eleverna ska lösa uppgifterna endast får 
användas till forskning.  
 
Vi är tacksamma om ni vill hjälpa oss med vår undersökning och vill ni inte att ert barn 
ska vara med i studien får ni höra av er till oss eller klassläraren senast onsdagen den 
2/5. Har ni några funderingar kan ni kontakta oss på följande mailadresser:  
 
 
Emma Eriksson, ee222qa@student.lnu.se  
Maria Persson, mp222tn@student.lnu.se  
Handledare: Berit Roos Johansson berit.roos-johansson@lnu.se  
 
Med vänliga hälsningar, Emma & Maria. 
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