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ABSTRAKT 
 
 
___________________________________________________  

 
Tímea Dani 
Varför räknar du just så? 

- En studie kring elevers läxhjälp när föräldrarna inte räknar som de. 
 
 
Why do you count like that? 

- A study about the pupils helps with the homework when the parents don�t count 
like they do. 

Antal sidor: 91 
______________________________________________________________________ 

 
Examensarbetet behandlar föräldrarnas dilemma vid eventuell läxhjälp i matematik. 
Syftet är att undersöka problematiken kring etniska minoritetselevers läxhjälp då 
föräldrarna räknar på ett annorlunda sätt än barnen lär sig i skolan. Samtidigt vill jag 
också jämföra etniska minoritetsföräldrars sätt att räkna med hur etniska 
majoritetsföräldrar löser matematiska problem. Undersökningen grundades på 
frågeställningarna som behandlar elevers, föräldrars och lärares tankar om läxhjälp 
beroende på om föräldrarna räknar på samma sätt som sina barn eller om de räknar 
annorlunda. För att kunna belysa problematiken använde jag mig av litteratur som 
behandlar de olika räknesätt som finns världen över och i Sverige samt Läroplanens 
kriterier om samarbete och trygghet. Metoden jag har använt mig av var en kvalitativ 
undersökningsmetod som byggdes på tre olika moment, uppgifter (test), enkät med 
öppna frågor samt semistrukturerade intervjuer. Genom dessa metoder har jag fått fram 
material för att senare i resultatdelen få en tydlig bild på skillnader mellan de olika 
grupperna. Elevernas inställning till läxhjälp visar sig vara väldigt positiv eftersom de 
tycker att det är bra att få se andra räknemetoder än den läraren lär ut. Slutsatsen är att 
föräldrarnas och lärarnas sätt att räkna skiljer sig eftersom föräldrarna använder 
mestadels algoritmräkning medan lärarna använder sig av skriftlig huvudräkning. 
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1. Inledning 
 
Föräldrar till elever med utländsk härkomst räknar oftast inte som vi gör här i Sverige. 
Detta gör att de kan få problem när de ska hjälpa sina barn med läxor i matematik. 
Samma sak kan vi också säga om vissa av dagens svenska föräldrar eftersom de löser 
matematikuppgifter på annat sätt än sina barn.  
 
När min man, som ursprungligen kommer från Ungern, hade sina barn i svensk skola 
för många år sedan, fick han höra från en lärare att det inte var så bra att han hjälpte sina 
barn med matematikläxor för att han räknade annorlunda än vad de lär sig i skolan och 
att det kunde förvirra barnen i deras inlärningsprocess. Jag ska belysa dagens föräldrars 
dilemma vad det gäller läxhjälp i matematik med tyngdpunkt på etniska 
minoritetselevers föräldrar. 
 
För lärarna är det viktigt att ha kännedom om hinder som föräldrar kan möta när de 
hjälper sina barn med hemuppgifter. Detta ställer naturligtvis olika krav på läraren, både 
vad det gäller matematikkunskaper och beträffande attityder.  

 
Ämnet är relativt outforskat och därför angeläget att studera. Undersökningen kan 
tänkas få betydelse för lärare, föräldrar och elever genom att skapa förståelse för 
varandras problematik. Det är också betydelsefullt att målsmän är delaktiga i barnens 
lärandeprocess för att de ska kunna följa barnens utveckling. Styrdokumenten ställer 
krav på skolan i samarbetet med hemmet för att eleverna ska få den hjälp som behövs 
för deras kunskapsutveckling. Detta i sin tur kan leda till bättre samverkan mellan 
skolan och hemmen. 

 
Idag lever vi i ett mångkulturellt samhälle med många olika modersmål representerade i 
skolorna, vilket ger en ny syn på de olika kulturerna (Skolverket, 1997). Skolverket 
framhåller vidare att skolan aldrig kan vara hemmens ersättare och att den måste 
anstränga sig att bygga upp ett förtroendefullt samarbete med föräldrarna, vilket måste 
fortsätta i samma riktning (a.a.). En god kommunikation är också en förutsättning för ett 
bra samarbete med hemmen och för att eleverna ska känna att de får likadan hjälp 
hemma som de får i skolan. 
 
Ett av skolans uppdrag är enligt Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 
förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo94, att eleverna ska kunna utvecklas till 
ansvarsfulla människor och samhällsmedlemmar, vilket också belyses i Skolverkets 
rapport (Utbildningsdepartementet, 1994; Carlgren, 1997). Till detta behöver skolan och 
hemmen samarbeta med varandra genom goda kommunikationer. Carlgren (1997) anser 
att i gemenskap med vårdnadshavare främjas barnens harmoniska utveckling. 
Samverkan med hemmen är en betydelsefull del i en lärandeprocess, varför det är 
viktigt att ha en bra kontakt mellan pedagogen och föräldrarna. 
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2. Problemformulering 
 
 
2.1. Syfte 
 
Syftet med examensarbetet är att undersöka problematiken kring etniska 
minoritetselevers läxhjälp då föräldrarna räknar på ett annorlunda sätt än vad barnen lär 
sig i skolan. Samtidigt vill jag också jämföra etniska minoritetsföräldrars sätt att räkna 
med hur etniska majoritetsföräldrar löser matematiska problem. Lärarnas inställning och 
kunskap om läxhjälp utifrån föräldrarnas erfarenheter i matematik har en betydande roll 
för undersökningens resultat.  
 
 
2.2. Frågeställningar 
 
Hur skiljer sig elevers, föräldrars och lärares tankar om läxhjälp i matematik beroende 
på om föräldrarna räknar på samma sätt som sina barn eller om de räknar annorlunda? 
 
För att kunna belysa problematiken utgår jag ifrån dessa frågor: 
 
• I vilken utsträckning/på vilket sätt hjälper föräldrar till barn med utländskt bakgrund 

respektive svenska föräldrar sina barn med läxor i matematik? 
• Hur skiljer sig matematikkunskaperna mellan dessa grupper vid eventuell hjälp med 

läxor? 
• Hur tar lärarna tillvara tidigare matematikkunskaper hos elever med utländsk 

bakgrund samt svenska elever som har lärt sig räkna på ett annat sätt? 
• Är det en fördel eller en nackdel för eleven att få läxhjälp hemma när deras föräldrar 

räknar annorlunda än vad barnen lär sig i skolan? 
• Vilka krav ställs på läraren om föräldrar till dennes elev använder andra 

beräkningsmetoder (algoritmer) än läraren lär ut? 
 
 
2.3. Begreppsdefinition 
 
I detta avsnitt definierar jag följande centrala begrepp såsom etnisk minoritet respektive 
majoritet, svenska föräldrar, läxhjälp, kunskap, matematikkunskap, algoritmräkning 
och huvudräkning. 
 
Begreppet etnisk minoritet definieras enligt Nationalencyklopedin (2006) så här: 
�Etnisk är ett ord som används om någonting som hör ihop med ett visst folk. Etnisk 
minoritet är en etnisk grupp som utgör en minoritet i ett specifikt område, såsom en 
nationalstat, en region eller en stad. En etnisk minoritet är ett folk som lever i ett land 
med en annan etnisk majoritet.� Etnisk minoritet får olika benämningar i min studie 
som tillexempel elever/föräldrar med utländsk bakgrund/ursprung/härkomst eller som 
invandrare. 
 
När det gäller vilka som är svenska föräldrar anses i min studie föräldrar som är födda i 
Sverige och har svenskt pass (Fredriksson & Wahlström, 1997). 

 
Med begreppet läxhjälp menas den hjälp som barnen får hemma av sina föräldrar. 
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Begreppet kunskap betyder enligt Nationalencyklopedin (2006) en �välbestämd 
föreställning om (visst) förhållande eller sakläge som någon har lagt i minnet etcetera, 
ofta som resultat av studier�. Med matematisk kunskap anses i denna studie kunskaper 
om de räknesätt eleverna och föräldrarna behärskar.  

 
Begreppet algoritm definieras enligt Kilborn (1995) som �en hel del logiska och 
matematiska problem av en sådan karaktär, att de kan lösas med hjälp av ett speciellt 
schema. När vi ställer upp och utför en addition eller multiplikation, använder vi sådana 
scheman. Vi brukar därför kalla dessa räknescheman för additionsalgoritm och 
multiplikationsalgoritm� (s. 52). 

 
Vad som menas med algoritmräkning beskriver författarna Löwing och Kilborn (2003) 
som �att man utför beräkningen enligt ett på förhand givet mönster� medan i 
huvudräkning �inspekteras först uppgiften som skall lösas och därefter väljs den metod 
som verkar vara mest effektiv för tillfället, alltså den som ger de enklaste 
deloperationerna och därmed minst belastning på arbetsminnet� (s. 13ff). 
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3. Teoretisk utgångspunkt 
 
Eftersom ämnet är outforskat enligt Högdin (2005), doktorand vid Stockholms 
universitet, utgår jag ifrån läroplanens teorier som beskriver samarbetet mellan skola 
och hem samt undervisningens utgångspunkt i elevernas bakgrund, erfarenheter, språk 
och kunskap. Samtidigt ska jag belysa vikten av trygghet i barnens tillvaro 
(Utbildningsdepartementet, 1994). Jag vill också synliggöra lärarnas inställning och 
vetskap om etniska matematikkulturer. Till hjälp ska jag använda mig av olika 
undersökningar om etniska minoritetselevers räknesätt och vårdnadshavarens kunskaper 
när det gäller räknealgoritmer och matematiska beräkningar.  
 
 
3.1. Läroplanen 
 
Läroplanen är ett grundläggande dokument i lärarens yrkesutövning (Lärarförbundet, 
2002). Utifrån läroplanen vet läraren om olika mål som ska uppnås och som 
rekommenderas att uppnås. Med utgångspunkt i läroplanens målkriterier kan läraren 
planera elevernas individuella mål och eventuella åtgärder vid behov.  För att läraren 
ska kunna planera elevernas individuella kunskapsutveckling behövs föräldrarnas 
samarbetsvillighet. 

 
Fortsättningsvis kan vi läsa i Läroplanen att undervisningen ska bygga på elevernas 
förutsättningar med utgångspunkt från elevernas tidigare erfarenheter, språkkunskaper 
och bakgrund, för att kunna främja eleverna i kunskapsutvecklingen 
(Utbildningsdepartementet, 1994). Detta betonas också av docent Carlgren (1997), som 
beskriver vikten av undervisningsmetoder och utgångspunkten för lektionsplanering, 
som ska byggas på och fördjupas utifrån elevernas erfarenhet och tidigare kunskaper. 
Carlgren (1997) poängterar också att eleverna kan bygga upp en ny förståelse utifrån de 
gamla som de har med sig. 
 
 
3.1.1. Samarbete 
 
Styrdokumenten är viktiga i lärarnas yrkesroll och måste följas som en regelbok. Där 
kan vi hitta betydelser om samverkan mellan skolan och hemmen, kulturella skillnader 
som finns ute på skolorna och elevernas kunskapsutveckling. Läroplanen, Lpo94, 
beskriver att eleverna ska utvecklas till ansvarskännande människor och 
samhällsmedlemmar genom att skolan i samarbete med hemmen främjar deras 
utveckling, och att skolan stödjer föräldrarna i deras ansvar för elevernas 
kunskapsutveckling. Till detta behövs det att arbetet sker i gemenskap med hemmen 
(Utbildningsdepartementet, 1994).  

 
Professor Ahlberg (2001) anser att lärarnas största utmaning är att grundlägga ett bra 
samarbete och en god kommunikation med föräldrarna. Enligt henne är det många 
föräldrar som engagerar sig i barnens skolgång, medan andra inte gör det alls. Hon 
betonar vidare att det är de sistnämnda föräldrarna som skulle behöva samarbeta med 
läraren och skolan. (a.a.) 
 
Föräldrarnas inställning till den nya pedagogiken är svårhanterligt enligt Ahlberg 
(2001), eftersom en del föräldrar tycker att barnen ska undervisas i matematik på det 
sätt som de själva undervisades en gång. Enligt dessa föräldrar sker lärande bara om 
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eleverna sitter i sina bänkar och om deras arbete synliggörs i matteböckerna. Ahlberg 
anser vidare att om föräldrar är kritiska och kräver mycket av sina barn och läraren kan 
det leda till att läraren känner en viss oro och en känsla av ett alltför begränsad 
samarbete. (a.a.) För att vi ska kunna uppnå ett bra samarbete och en god 
kommunikation behöver vi pedagoger ha förståelse för föräldrarnas oro samtidigt som 
vi ska övertyga dem om de nya metoder som används ute på skolorna. 
 
 
3.1.2. Trygghet 
 
Enligt Läroplanen, Lpo94, är det viktigt att eleverna känner sig trygga i sin identitet och 
i sin närvaro, för att kunna bygga vidare på den grund som eleverna har befästat. Vidare 
poängteras i läroplanen att �personlig trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, 
men även skolan har en viktig roll därvidlag� samt att �varje elev har rätt till att i skolan 
få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att 
göra framsteg och övervinna svårigheter� (Utbildningsdepartementet, 1994  s. 9). Detta 
betyder att både hemmet och skolan har ett ansvar för att eleven ska känna sig trygg, 
samtidigt som eleverna har rätt till att kunna lyckas och känna att dem går framåt i sin 
kunskapsutveckling. (a.a.)  

 
Paulsson (1989), universitetslektor vid Stockholms Lärarhögskola, lyfter särskilt fram 
vikten av att människor från andra länder måste få möjlighet att behålla de räknesätt de 
har lärt sig i sitt hemland. Likartade slutsatser dras också av Holmegaard (2004), 
universitetslektor vid Göteborgs universitet, och Wikström (2004), lärare i 
Hammarkulleskolan i Göteborg. Författarna ovan är således eniga om att 
andraspråkselever måste få möjlighet att visa sina ämneskunskaper och att lärarna ska 
utgå ifrån och bygga vidare på dessa kunskaper. 
 
För att eleverna ska känna sig trygga i sin tillvaro behöver de ha medvetenhet om det 
egna och det gemensamma kulturarvet och samtidigt känna en säkerhet i hemmet och i 
föräldrarnas tillvaro. Detta sammantaget gör att eleverna bygger upp en trygg identitet 
samtidigt som de får en förståelse för andras villkor och värderingar 
(Utbildningsdepartementet, 1994; Olsson & Olsson, 2000). Motsvarade slutsatser dras 
av läraren och författaren Strandberg (1996), speciellt med utgångspunkt från ämnet 
matematik.  
 
Eleverna känner sig tryggare med vanlig algoritmräkning, för att deras uppfattning om 
matematik är ett jämt räknande (Strandberg, 1996). Eftersom matematikuppgifterna är 
skrivna utifrån ett majoritetsperspektiv, vilket betyder att texterna inte är formulerade 
från minoritetselevers erfarenhetsbakgrund, tvingas eleverna med utländskt härkomst att 
lämna problemlösningsuppgifter och räkna vanliga algoritmer (Rönnberg & Rönnberg, 
2001; Strandberg, 1996).  
 
 
3.2. Kultur och samhälle 
 
Om ett samhälle ser långsiktigt framåt när det gäller invandring och ser att det är 
nödvändig för tillväxt, styrka eller trygghet, utformas hela invandringspolitiken utifrån 
dessa förväntningar (Samuelsson, 1999). Författaren, som är verksam vid 
migrationsverket, menar att många tidigare invandrade grupper har haft stor betydelse 
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för samhället då dessa grupper hade med sig specialkunskaper, initiativförmåga eller de 
kapitaltillgångar som vi i Sverige behövde (a.a.).  
 
Redaktör Wener 1994 (här refererad av Thorén & Wadenby 1997) anser att  
 

�vi måste få ökad kunskap om invandrarelevernas hemländer och lära alla barn och vuxna 
att ta vara på det som är olikt. Att tillvarata den variation av erfarenheter, som olika 
kulturer medför, ger perspektiv och ökad förståelse, och är en källa, som kan berika och 
vidareutveckla den egna verksamheten (s.230).�  

 
Om läraren inte utgår ifrån elevernas erfarenheter kan det resultera i att elevernas 
baskunskaper försämras och att eleverna kan ge upp studierna eftersom de tröttnar på att 
alltid visa sig som om vore de några andra än de de egentligen är för att lyckas 
(Rönnberg & Rönnberg, 2001). 

 
Skolan ska utforma undervisningen utifrån ett multikulturellt perspektiv, vilket 
resulterar i att undervisningen ska bygga på ett mångkulturellt synsätt (Skolverket, 
1997; Utbildningsdepartementet, 1994). Genom att skolan och samhället respekterar de 
olika kulturernas sätt att räkna, leder till att den enskilda eleven känner en stolthet för 
sin kultur och därigenom också sitt språk (Hashim, 1996). Detta kan leda till att 
människorna i samhället blir mer förståndiga för de invandrade individernas kultur och 
de olika räknesätt de för med sig. 
 
Doktorand Högdin (2006) framhåller i sin rapport vikten av att lärarna skall utgå ifrån 
den etniska mångfaldens kunskaper i skolan, när de planerar prestationshöjande insatser, 
eftersom eleverna har olika bakgrund, erfarenheter och förutsättningar. Samtidigt kan 
noteras att lärarnas kunskap och medvetenhet om minoritetselevers olika kulturer är ett 
måste, om de ska kunna bemöta eleverna med sina erfarenheter och utgå ifrån dessa 
(Thorén & Wadenby, 1997). Till detta behövs också att läromedelsförfattarna är 
medvetna om de olika kulturer som finns i Sverige och gör uppgifter utifrån de olika 
etniska minoriteter som finns representerade i vårt land (Rönnberg & Rönnberg, 2001).  

 
Ett sådant synsätt har läraren Sjöqvist och universitetslektorn Lindberg (1996) beskrivit 
när de presenterade en lärares läxa i matematik till eleverna, vilken gick ut på att 
eleverna skulle ta reda på från de vuxna, som de kände, hur de löste en ekvation. Till 
resultat fick de många olika lösningar men svaren var ändå desamma. Genom detta fick 
eleverna lära sig att försöka hitta olika lösningar på ett matematiskt problem istället för 
att hitta de rätta svaren, vilket resulterar i att eleverna utvecklar empati och idérikedom 
(a.a.).  

 
I läroplanen framhålls att ungdomarna ska kunna orientera sig i en komplicerad vardag 
som innehåller mycket information och en snabb utvecklingstakt 
(Utbildningsdepartementet, 1994). Eftersom matematik förändras hela tiden, behöver 
eleverna de grundläggande färdigheterna och metoderna för att senare kunna bygga 
vidare, skaffa sig och använda nya kunskaper (a.a.). För att lärarna ska kunna få 
grundläggande kunskaper om elevernas förutsättningar behöver de en bred kompetens 
vilket är en förutsättning för att kunna möta elevernas behov (Holmegaard & Wikström, 
2004). 
 
Som tidigare har betonats är det viktigt att behålla den kultur som invandrarna har med 
sig från hemlandet och bevara den i det nya landet (Paulsson, 1989). I detta 
sammanhang beskriver Paulsson ett föräldramöte där minoritetsföräldrar förklarade för 
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svenska föräldrar om de olika sätt de hade lärt sig räkna i sina hemländer, vilket 
resulterade i förundran av de svenska föräldrarna som var med på mötet: �Tänk ändå, så 
långt borta från varandra och ändå så lika handlat!� (s. 55). På detta sätt blir matematik 
ett gemensamt språk som alla förstår, enligt författarna (Paulsson, 1988.; Strandberg, 
1996). 
 
 
3.3. Föräldrarnas och skolans betydelse och roll 
 
Föräldrarna har ett stort ansvar för barnens utveckling och därför är de den viktigaste 
byggstenen i deras liv och uppväxt eftersom elevernas lärande inte enbart sker inom 
skolans väggar (Högdin, 2006). Skolan, kamrater och medlemmarna i idrottsklubben 
spelar självklart en viktig roll i barnens utveckling och uppväxt, för eleverna skaffar nya 
erfarenheter och kunskaper därifrån (Skolverket, 1997; Olsson & Olsson, 2000).  

 
Läroplanen, Lpo94, lägger tonvikten på att skolan och föräldrarna har ett gemensamt 
ansvar för barnens skolgång och det är detta samarbete som kan skapa den bästa 
förutsättningen för elevernas utveckling. Till detta behövs det att skolan informerar 
föräldrarna kontinuerligt om barnens skolgång och att lärarna tar reda på den enskilda 
elevens familjesituation och beaktar sekretessen (Utbildningsdepartementet, 1994; 
Högdin, 2006; Trygg m.fl. 2004). European parents association 1996 samt Parszyks 
1999 (här refererad av Högdin, S., 2006) markerar vikten av ett tillitsfullt samspel 
mellan vårdnadshavaren och skolan, där båda parter antas ta sitt ansvar i skapandet av 
det lärande barnet. För att kunna uppnå detta behövs engagerade föräldrar och lärare 
liksom en bra kommunikation dem emellan. 

 
Högdin (2006) lyfter fram vikten av föräldrarnas aktiva intresse och stöd för barnens 
skolgång. Föräldrarna behöver finnas med i bakgrunden som ett moraliskt stöd samt 
vara med på föräldramötena och på utvecklingssamtalen. Vidare bör de ta reda på de 
olika sätt eleverna lär sig räkna i skolan för att kunna hjälpa till med läxor i matematik. 
Föräldrastödet gör att eleverna bygger upp trygghet i sitt identitetsskapande (Högdin, 
2006; Olsson & Olsson, 2000; Trygg m.fl., 2004)). Högdin hänvisar till resultaten av 
två studier av föräldrarnas regelbundna hjälp i skolarbetet. Det första studieresultatet är 
från 1994. Detta visar att vartannat skolbarn fick regelbunden läxhjälp. I den senare 
undersökningen från 2001 har denna siffra ökat till närmare 70 procent (a.a.). Detta 
pekar på att fler och fler föräldrar hjälper sina barn, vilket är viktigt för barnens 
utveckling. 
 
 
3.4. Kunskap 

 
Idéhistoriken Liedman (2001) beskriver kunskap som samhällets viktigaste byggsten. 
Det finns, enligt Liedman, människor som hävdar att kunskap är en färskvara men då 
vet inte dessa människor ordens riktiga betydelse. Han anser att kunskap blir kunskap 
först när den sätts in i ett samband och utsätts för en kritisk handledning. Vidare 
beskriver författaren de olika kunskaperna som vi människor har. 
Rotkunskapen/baskunskapen är den viktigaste, allt bygger på den. Den tysta kunskapen 
behöver man inte lära in, den bara finns där. Sådan kunskap är t.ex. när vi memorerar in 
ett ansikte utan att vi vet om det (Liedman, 2001; Carlgren, 1997). 
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Liedman (2001) anser att kunskap är utgångspunkten för ett mänskligt liv. Vi behöver 
ständigt förbättra och utveckla våra kunskaper för att vi ska kunna leva i ett 
kunskapssamhälle. Till detta behöver vi ett ständigt lärande men för att vi ska kunna 
lära oss nya saker krävs att samhället erbjuder möjligheter och inbjuder till handling och 
att det i omvärlden finns handlingsutrymme för att förutsättningen för lärande ska vara 
möjligt (Qvarsell, 2000).  
 
I vidare mening innebär lärandet, enligt Ödman, (här refererad av Hörnqvist, 2000) att 
människan skaffar sig erfarenheter i hela sitt liv och utifrån dessa förändrar sig i 
förhållande till sin livsuppfattning. Kunskap är ett evigt lärande som vi ständigt behöver 
praktisera för att kunna lagra i vårt minne och utifrån denna bygga upp nya erfarenheter 
och kunskaper (Liedman, 2001; Carlgren, 1997). 
 
 
3.5. Studieförutsättningar 

 
Forskaren Högdin (2006) beskriver i sin rapport att ungdomar med utländsk härkomst i 
lägre utsträckning får stöd av sina föräldrar med läxor, vilket leder till att de har sämre 
förutsättningar för att klara sina studier än andra ungdomar. Detta kan bero på att 
föräldrarna har språkliga brister men det kan också vara som i matematiken att de 
använder en annan metod för att lösa problem. Högdin fortsätter med att, det inte bara är 
etniska minoritetselever som har dessa problem, utan även elever med 
arbetarklassbakgrund och lågutbildade föräldrar har sämre studievillkor än andra 
ungdomar, eftersom föräldrarnas kunskapsmöjligheter är begränsade. Hon anser att det 
kan vara svårt för dessa föräldrar att ge sina barn den hjälp de behöver i skolarbetet, 
som exempelvis med läxorna (a.a.). Därför är det viktigt att lärarna ger tillräckligt med 
information om de olika metoder de använder i matematik. 

 
Jonsson 2001, Skolverket 2005:897 samt Vogel 1994 (här refererad av Högdin, 2006) 
konstaterar att elever som växer upp i familjer med invandrarbakgrund klarar 
skoluppgifter sämre än andra elever. Förklaringen är, enligt Högdin, att eleverna inte får 
tillräckligt hjälp i skolarbetet hemifrån på grund av föräldrarnas bristande kunskaper 
(a.a.). Å andra sidan kan vi också konstatera att elevernas största problem inte bara är 
föräldrarnas okunskaper och bristande hjälpmöjligheter, utan deras största svårigheter 
ligger i läroböckernas uppbyggnad. Som jag också har nämnt under 3.2 bygger inte 
läroboksförfattarna uppgifterna från minoritetselevers erfarenheter och 
vardagssituationer (Holmegaard & Wikström, 2004; Rönnberg & Rönnberg, 2001). 
Detta kan ha stor betydelse för deras engagemang och uppfattning om 
matematikundervisning (Rönnberg & Rönnberg 2001).  
 
 
3.6. Räknemetoder 

 
Runt om i världen  finns det olika räknemetoder som vuxna och barn använder sig av 
för att lösa uppgifter både i vardagslivet och i skolan. Som det finns dialekter i språket, 
förekommer det också i matematiken när det gäller t.ex. algoritmer eller uträkning av en 
matematisk problem (Kilborn, 1995). För att lärarna ska få en inblick i detta är det 
viktigt att synliggöra detta för dem. 

 
Det är inte bara algoritmer som barn får lära sig för att lösa en matematisk uträkning 
utan det finns också småstegsmetoder och huvudräkning. Dessa metoder används främst 
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i lågstadiet, men kan även förekomma i mellanstadiet och i högstadiet. För att eleverna 
ska kunna bygga upp sina matematikkunskaper behövs det en bra grund, och denna 
börjar vid småstegsmetoden samt huvudräkningen. Därför är det viktigt att de befäster 
de grundläggande kunskaperna i matematik, för att sedan kunna lära sig vidare, och 
kunna gå över till en avancerad matematik som t.ex. algoritmräkning (Löwing & 
Kilborn, 2003) . För elever som har lärt sig räkna i Sverige är det naturligt att börja 
räkna på detta sätt, medan det kanske inte är så självklart för de som kommer från ett 
annat land. Svårigheter i samband med läxhjälp kan uppstå redan i de tidiga åren och 
därför ska jag belysa metoder som kan finnas för grundskolans tidigare år samt 
algoritmer som finns i de senare åren. 

 
Notera att eleverna ska kunna klara de nationella proven i matematik för år 5 och år 9. I 
år 5 och år 9 behöver eleverna kunna förklara hur de räknar. Därför är det viktigt att 
eleverna lär sig småstegsmetoden och skriftlig huvudräkning. I följande avsnitt ska jag 
därför beskriva de olika metoderna som eleverna kan möta under skolgången, samt 
andra länders algoritmer för att visa att det inte är så stora skillnader mellan dessa, 
förutom det att minnessiffror utläggs på olika ställen samt resultatens placering. 
 
 
3.6.1. Småstegsmetoden 

 
Småstegsmetoden är en välkänd metod hos lärare som vill bygga upp grundläggande 
talbegrepp och en logisk begreppsstruktur i matematik. Denna karakteriseras av t.ex. att 
taluppfattning understryks före beräkning. Med tankemodeller lärs tabeller in 
grupperade samt i vardagsräkning och överslagsräkning. Enligt författaren är det viktigt 
att barnen får flera bilder vid inlärningen för att få större möjlighet att hitta bilder som 
gör att han eller hon kan känna sig hemma. (Olstorpe, 2000)  

 
Här följer några teckningar som visar vad författaren menar med flera bilder. Dessa 
figurer hittar vi i en lärobok i matematik som heter Mattesteget samt i författarens häfte 
om småstegsmetoder. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  (Olstorpe, 2000 s.10ff) 
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3.6.2. Addition 
 
För att läsaren ska kunna förstå grunden för räknandet av de fyra sätten behöver jag visa 
hur barn i de lägre åren räknar med t.ex. skriftlig huvudräkning. Förklaringen av de fyra 
räknesätten beskrivs från addition till division. Att skriva ner huvudräkningstankar är 
det som utmärker skriftlig huvudräkning. Författaren fortsätter med att elevernas 
tänkande och kunskaper fördjupas genom att skriva ner tankegången av en matematisk 
uträkning, vilket gör att skrivandet blir en redskap för förståelsen. (Rockström, 2000)  
 
 
Här följer några exempel på skriftlig huvudräkning i addition. 
 
Varje talsort för sig Mellanledet hålls i huvudet Ändra ordningen 
 
 
67 + 38 = 90 + 15 67 + 32 = 99 36 + 47 + 64 + 33 = 100 + 80 = 180 
 
  
 (Rockström, 2000 s. 22f) 
 
 
Efter skriftlig huvudräkning kommer presentationen av de senare åren när 
algoritmräkning dominerar. Algoritmen i addition visar sig vara den algoritm som är 
mest likartad i hela världen (Paulsson, 1989).  Det finns bara dialekter i den, som jag 
redan har nämnt tidigare i avsnitt 3.6. Dagens additionsalgoritm i Sverige är uppbyggd 
på uppifrånräknande vilket betyder att den som räknar ska börja räkna uppifrån och ner i 
varje kolumn (Kilborn, 1995 s. 54). Se exempel. 
 
 
Exempel: 
    1                          1 1  1 1 
 362 362 362 362 
 156 156 156 156 
 + 778 + 778 + 778 + 778 
  6 96 1296 
 
 
De kommande exemplen representerar både uppifrånräkning och nerifrånräkning. I en 
uppifrånräkning skrivs minnessiffran längst upp och då räknas siffrorna ihop uppifrån 
och ner. I en nerifrånräkning lämnas plats åt minnessiffran då räkningen sker nerifrån. 
Det ser nästan likadan ut på båda sätten att räkna förutom minnessiffrans placering. 
Skillnaden är att när vi räknar nerifrån så skriver vi ut minnessiffran först och sedan 
svaret medan i uppifrånräknandet är det tvärt om (Kilborn, 1995). Här nedan finns det 
två olika modeller av minnessiffrornas placering men de representerar inte hela världen. 
Se exemplen på nästa sida. 
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Exempel: 
 (England, Kina, Tyskland, Vietnam, Hongkong) 

(Sverige)  
      1  1     ←     Minnessiffra    3 6 2        1 2 8 
   3 6 2    1 5 6        8 9 7 
   1 5 6 + 7 7 8  + 1 6 4 6 
+ 7 7 8       1  1    ←     Minnessiffra     →             1  2      
1 2 9 6 1 2 9 6             1 

 
(Kilborn, 1995 s. 54ff; Paulsson, 1989 s. 14)  

 
 

Kilborn (1995) poängterar att minnessiffrans placering inte är självklar för alla elever. I 
många länder skrivs den inte ens ut eller har en annan placering. Nedan följer några 
exempel Paulsson (1989) visar i sin undersökning. 
 
 
Exempel: 128 + 897 + 1646 
 
 (Tidig  (Finland)  (Chile) (Argentina) (Irak)        (Iran, Jugoslavien,  
amerikansk) Polen,Turkiet)
  
          1) 2)                   (1)(2)                 1 2        +1 +2 

1 2 8       1 2 8             1 2 8             1 2 8        1 2 8        1 2 8  1 1 2 
8 9 7    1) 8 9 7         (1) 8 9 7             1 8 9 7    +1 8 9 7       8 9 7  

+ 1 6 4 6 + 1 6 4 6 + 1 6 4 6 + 1 6 4 6  + 1 6 4 6 + 1 6 4 6 
   2 1     2 6 7 1         2 6 7 1      2 6 7 1     2 6 7 1     2 6 7 1 
1 5 

   1 5 
+ 1  
   2 6 7 1 
 (Paulsson, 1989 s.12ff.) 

 
 

3.6.3. Subtraktion 
 
Innan beskrivningen av de olika subtraktionsalgoritmerna som finns i Sverige och i 
världen förklaras först hur subtraktionen fungerar hos de mindre barnen som använder 
mestadels huvudräkning i Sverige. Rockström (2000) ger tre olika sätt att räkna 
subtraktion med huvudräkning och dessa är följande: 
 
 Varje talsort för sig Öka båda termerna med samma tal Tänk med utfyllnad 
 
87 � 32 =50 + 5 = 55 93 � 48 = 95 � 50 = 45 93 � 48 = 2 + 43 = 45 
 
 (Rockström, 2000 s.26f) 
 
 
I de högre åren visas andra varianter att räkna som tidigare nämnts och det är algoritm. 
Medan additionsalgoritmen  nästan har samma utseende världen över, finns det många 
olika subtraktionsalgoritmer. Detta beror mest på att subtraktion har många ansikten: 
�lägga till�, �ta bort�, �jämföra� (Kilborn, 1995 s. 61).  Medan Kilborn anser att 
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subtraktionsalgoritmens utseende är i stort sätt desamma världen över beskriver 
Paulsson (1988) att det finns fler. Han tycker att utseendet är nästan samma men inte 
tankesättet. Författarna Kilborn och Paulsson presenterar följande metoder: 
 
• Lånemetoden 
• Utfyllnadsmetoden 
• Lika tilläggsmetoden 
• Växling över noll 
• Subtraktion från vänster 
• Additativa metoden  
 
 
Lånemetoden 
 
I lånemetoden står minnessiffrorna oftast på en �hylla� vilket är utmärkande för Sverige 
(Paulsson, 1989). Problemet med lånemetoden är att de som använder denna metod 
måste effektivisera subtraktionstabellen. De som inte kan behärska tabellen får sedan 
problem när de kommer till tiotalskolumnen på grund av att de inte kan hålla 
deloperationen i minnet (Kilborn, 1995). 
 
Exempel: 746 � 278 
    3 16     6 13 16     6 13 16 
   7 4 6    7 4 6    7 4 6    7 4 6 
- 2 7 8  - 2 7 8 - 2 7 8 - 2 7 8 
  8      6 8    4 6 8 
  
 (Kilborn, 1995 s.62.) 
 
 (Tyskland) (Kenya, Norge) (Grekland) (USA, Island, Kenya) 
  
        10 10 
     0  5  3  10         5  3 
  1.6.4.7    1 6 4 7   1 6 4 7      1 6 4 7 
-   9 8 8  -   9 8 8 -    9 8 8 -    9 8 8 
    6 5 9       6 5 9      6 5 9       6 5 9 
 
 (Paulsson, 1989 s. 24f.) 
 
Utfyllnadsmetoden 
 
Enligt Kilborn (1995) är utfyllnadsmetoden enklare än den föregående metoden, för att 
den är mer lättfattligt baserad. Den bygger på samma metod som kassören brukar 
använda i affären när hon/han ger tillbaka pengar till oss. En stor fördel med denna 
metod, enligt författaren, är att den som använder denna inte behöver ha förkunskaper 
om stora subtraktionstabellen, det räcker att de behärskar den lilla tabellen. 
 
            10      10 10       
    7 4 6  7 4 6   7 4 6    
 - 2 7 8 - 2 7 8 - 2 7 8  
          8      4 6 8    
 
 (Kilborn, 1995 s. 64) 
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Lika tilläggsmetoden och växling över noll 
 
Ett bekymmer med de vanligaste subtraktionsalgoritmerna är att växling över noll ger 
anledning till komplicerat tillvägagångssätt. Det finns däremot en metod som gör att 
växlingen över noll blir enkel och det är samma som tilläggsmetoden (Kilborn, 1995). 
Den baseras på följande grundtanke: Om jag har 48 kr och ska ge bort 28 till min son så 
får jag lika mycket över som jag har 58 kr och ger bort 38 (a.a.). Det betyder att om jag 
lägger till lika mycket både på det jag har och det jag vill ge bort så blir resultatet 
detsamma. 
 
  10       10 10 
    7 0 6  7 0 6    7 0 6    
 - 2 7 8      - 2 7 8  - 2 7 8  
         8          4 2 8 
 
   (Kilborn, 1995 s. 65) 
 
För att kunna komma ihåg att minustermen har ökat kan markering göras genom att 
sätta ut t.ex. punkter eller sträck mellan siffrorna (Paulsson, 1989). På kommande sidan 
visar exemplen vad Paulsson menar med de olika markeringarna. 
 
  (Schweiz) (England,  Gayana)  
 
   1 6 4 7    1 6 4 7 

-    9 8 8         9 8 8  - 
     6 5 9      6 5 9 
 
  (Paulsson, 1989 s. 21ff.). 
 
 
Subtraktion från vänster 
 
Kilborn (1995) presenterar den sista metoden som kanske är den som är ursprungliga 
algoritmen i subtraktionen, vilken enligt honom inte är så anpassad för vår kultur. Den 
är mer integrerad i kulturer som använder griffeltavla och skriver i sand. Den fungerar 
som det står på nästa sida. 
       (dialekt)  
 
   7 4 6     7 4 6    7 14 6    7 14 16 7 14 16 
-  2 7 8  -  2 7 8 - 2  7  8 -  2   7   8      -  2   7   8 
    5     4 7     4  6   8          5   7   8 
   4   6 
 
    (Kilborn, 1995 s. 66)  
    
 
3.6.4. Multiplikation 
 
Huvudräkning kan också användas i multiplikationen vilket oftast används i de 
mellersta åren, femman, sexan, men som sagt också kan förekomma högre upp i 
åldrarna. Där hittar vi några varianter, beroende på elevernas taluppfattning, som 
kommer att presenteras genom några exempel. 

  10  9 
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Exempel 1 för de osäkra eleverna: 
 
 Varje talsort för sig Dela upp ett tal i två faktorer 
 
6 · 295 =1200 + 540 + 30 = 1770 12 · 53 = 6 · 106 = 636 
6 · 295 = 6 · 300 � 6 · 5 = 1800 � 30 = 1770 5 · 624 = 5 ·2 · 312 = 10 · 312 = 3120 
 
 
Exempel 2 för de mer säkra elever: 
 
Det första mellanledet hålls i huvudet �Hälften och dubbel� 
 
 
  
4 · 399 =1600 � 4 = 1596  (4 ·400 � 4 ·1) 12 · 53 = 6 · 106 = 636 
   
 
 
  (Rockström, 2000 s.32f) 
 
Den största skillnaden mellan ländernas algoritmer finns inom multiplikation och 
division. Nedan kommer några variationer inom multiplikationen som Paulsson (1988) 
benämner �den traditionella multiplikationsalgoritmen, den ungerska algoritmen och 
tecknad algoritm� (s.30ff). Dessa benämningar kommer jag också att använda mig av i 
de olika styckena och ha som huvudrubriker.  
 
 
Den traditionella multiplikationsalgoritmen 
 
Den överlägsna algoritmen världen över är den som vi också använder här i Sverige 
(Paulsson, 1989). Han kallar den för den traditionella algoritmen. 
 
Exempel:   6 8 3 
         ·    4 5 1 4 1 3 

        3 4 1 5 
  + 2 7 3 2  
 3 0 7 3 5  (Paulsson, 1989 s.30)  
 
 
Den ungerska algoritmen 
 
Det finns många fördelar med den ungerska algoritmen, jämfört med den traditionella 
algoritmen. Som vi ser i det ovanstående exemplet drar delprodukter iväg åt vänster. 
Däremot i det nedanstående exemplet visas hur mycket plats vi behöver, vilket är en av 
de fördelarna, enligt av Paulsson (1989).  
   6 8 3 
 ·       4 5 
 2 7 3 2 
 +    3 4 1 5  
 3 0 7 3 5  
 
 (Paulsson, 1989 s. 31) 

hälften 

dubbel 
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Tecknad algoritm 
 
Den tredje typen är tecknad algoritm. Den utgår från den ursprungliga teckningen, som 
namnet också antyder. I Paulssons rapport (1989) finns tretton olika modeller som visar 
olika uppställningar. Här följer några av dem men Paulssons numreringar har behållits.  
 
 1 2 3 4 
 
 6 8 3  · 4 5  6 8 3 · 4 5           4 5 · 6 8 3     4 5 · 6 8 3 
       3 4 1 5   3 4 1 5                   1 3 5   1 3 5 
 +   2 7 3 2    + 2 7 3 2                 3 6 0                   3 6 0 
    3 0 7 3 5         3 0 7 3 5   + 2 7 0         + 2 7 0  
    3 0 7 3 5             3 0 7 3 5 
 
 
  8 9 12   
 
    6 8 3  ·  4 5 4 5 ·  6 8 3 6 8 3  ·  4 5 = 3 4 1 5  
   2 7 3 2 0 2 7 0   + 2 7 3 2                
+    3 4 1 5  3 6 0         3 0 7 3 5                              
   3 0 7 3 5 +          1 3 5 
       3 0 7 3 5 
 
13 
 
6 8 3  ·  4 5 = 2 7 3 2 
  +    3 4 1 5 
  3 0 7 3 5 
 
 (Paulsson, 1989 s.32f) 
 
 
3.6.5. Division 
 
Slutligen kommer presentationen av divisionen i huvudräkning som beskriver två olika 
typer och dessa är förkortning eller förlängning. Här nedan följer några exempel på 
dessa. 
 
Exempel: 
 
Förkortning med 2 Förlängning med 2 �hälften-hälften� �dubbel-dubbel� 
 
 
 
126/2        63 435 · 2     870 414        207 225        450 
14/2           7   5 ·2         10  18           9  25          50 
 
 
  
 (Rockström, 2000 s.39) 
 

hälften dubbel 

hälften dubbel 

= = == 
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Divisionsalgoritmen är den algoritm som skiljer sig mest åt i hela världen. Enligt 
Johansson (2006) har divisionen diskuterats fram och tillbaka under årens lopp. Idag 
finns det sex olika divisionsalgoritmer och dessa är: Celsius I, Celsius II/Engelsk 
algoritm, Italiensk, Ehlin, Anglo-amerikansk algoritm/Trappan och Liggande stolen 
(Johansson, 2006; Paulsson, 1988). Innan jag börjar presentera de olika algoritmerna 
kommer jag att ge en historisk överblick av dem. Här nedanför kommer en kort 
presentation av dessa metoder. 
 

 
Den historiska divisionsalgoritmen såg ut som en båt och 
kallades för Båtgalär eller Galärmetoden (bild 1) vilket var 
enligt Johansson (2006) ett slags �kort division� och användes 
i våra första räkneläror på 1600-talet (s.28). Det var en sorts 
strykningsmetod och kategoriserades som en svår algoritm, 
enligt Paulsson (1989). 
 
 
 

 
 
 
Celsius I algoritm 
 
Anders Celsius, som är mer känd för termometern, försökte lansera denna algoritm från 
Tyskland på 1720-talet (Paulsson 1989), men den blev inte så välkänd i Sverige under 
1700-talet. På 1700-talet sannolikt var det inte så många som kunde grunderna i 
multiplikationen och följderna blev att människorna inte kunde utnyttja dessa kunskaper 
i divisionsalgoritmräkning, enligt Kilborn (1995).  Det blev mera känt från 1888 fram 
till mitten av 1900-talet, när folket behärskade multiplikationstabellen bättre (a.a.). 
Nedan följer några exempel. 
 
  8 6 1 : 7 = 1 2 3   8 5 7 4 : 6 = 1 4 2 9 8 3 4 : 6 = 1 3 9 
   - 7  - 6    - 6 
    1 6     2 5      2 3 
 - 1 4   -  2 4   - 1 8  
         2 1        1 7     5 4 
      - 2 1        - 1 2 -  5 4 
            0           5 4        0 
         - 5 4 
               0 
 
  (Johansson, 2006 s. 29; Kilborn, 1995 s.105; Paulsson, 1989 s. 43) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 1 �Galley� division (Paulsson, 1989 s. 40). 
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Celsius II eller Engelsk algoritm 
 
Celsius II, eller som Paulson kallar den, Engelsk algoritm kom i bruk i England på 
1500-talet. 
 
Exempel 1: 24/2 Exempel 2: 834/6 
 
2 )  2 4  ( 1 2 6 )  8 3 4   (1 3 9 
    - 2     - 6 
       0 4        2 3 
     -    4     - 1 8 
           0          5 4 
        - 5 4 
              0 
   
 (Johansson, 2006 s.29; Paulsson, 1989 s.41)  
 
 
Italiensk algoritm 
 
Den var Italienska algoritmen som tog över efter Celsius algoritm. Denna algoritm 
började finnas i läroböckerna redan från 1750-talet och har varit den mest användbara 
algoritmen i Sverige fram till mitten av 1900-talet (Kilborn, 1995). Till skillnad från 
Kilborns teori om att det var den Italienska algoritmen som lanserades efter Celsius I- 
metoden anser Paulsson att den förstnämnda algoritmen kom efter galärmetoden som 
var den historiska algoritmen.  Enligt Paulsson lanserades den Italienska algoritmen 
efter den som kallade Galley-metoden som var den, som tidigare nämnt, historiska 
divisionsalgoritmen. Den Italienska algoritmen ser ut på följande sätt. 
 
Exempel 1: 861/7 Exempel 2: 24/2 Exempel 3: 834/6 
 
   8 6 1   7   2 4    2   8 3 4      6 
-  7       1 2 3 - 2       1 2 - 6      1 3 9 
   1 6    0 4    2 3 
-  1 4 -    4 -  1 8 
       2 1      0       5 4 
    - 2 1      - 5 4 
         0            0 
 
 (Johansson, 2006 s. 29; Kilborn, 1995 s. 105; Paulsson, 1989 s. 41) 
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Ehlin algoritm 
 
Metoden Ehlin är en variant av Celsius I. Skillnaden är bara att resultatet skrivs ovanför 
täljaren istället för efter likhetstecknet. 

 
  1 3 9 
  8 3 4 : 6 
- 6 
   2 3 
- 1 8 
     5 4 
   - 5 4 
         0       (Johansson, 2006 s. 29) 

 
 
Anglo-amerikansk algoritmen eller Trappan 
 
Den anglo-amerikanska metoden var grunden för trappan. Den infördes i svenska 
läroböcker och var standardiserad divisionsalgoritm i hela landet från 1950-60-talet 
(Johansson, 2006; Kilborn, 1995; Paulsson, 1989). Se exempel nedan. 
 
Exempel 1: 834/6 Exempel 2: 24/2 Exempel 3: 24/2 
 Amerikansk algoritm 
 
        1 3 9     1 2      1 2 
6      8 3 4 2) 2 4  2     2 4 
     - 6      -  2  -  2 
        2 3      0 4     0 4 
     - 1 8  -     4  -    4 
          5 4         0       0 
       - 5 4 
            0 (Johansson, 2006 s. 29;  Paulsson, 1989 s. 42) 
 
 
Liggande stolen 
 
Trappans livslängd blev inte så lång eftersom det kom en rekommendation i 1979 års 
upplaga av Matematikterminologin i skolan, att ändra metod på grund av att nämnare 
och täljare kunde förväxlas (Kilborn, 1995 s. 106). Både trappan och liggande stolen 
hade fördelar när det gällde placeringen av decimaltecken, för genom dessa metoder 
hamnade tecknet lättare på rätt ställe. (Johansson, 2006; Kilborn, 1995; Paulsson, 1989) 
 
Exempel 1: 834/6 Exempel 2: 861/7 Exempel 3: 24/2 
   1 3 9      1 2 3    1 2  
   8 3 4     6    8 6 1   7    2 4   2 
- 6  - 7  -  2   
   2 3    1 6     0 4 
- 1 8 -  1 4  -      4 
     5 4       2 1         0 
   - 5 4    -  2 1 
        0           0  
 (Johansson, 2006 s. 29; Kilborn, 1995 s. 107; Paulsson, 1989 s. s.42) 
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Sammanfattningsvis anser Paulsson (1989) att det är viktigt att de som kommer från ett 
annat land, får möjlighet att behålla sitt sätt att räkna. Han anser vidare att det sättet, 
som den etniska minoriteten har lärt sig är en matematisk kultur, som inte får falla i 
glömska. Det finns väldigt många saker som är okända och nya i det nya landet. Därför 
är det viktigt att kunna behålla något som är invandrarnas, för att de ska kunna känna 
trygghet åtminstone i matematiken.(a.a.) 
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4. Metod 
 
För att jag ska kunna besvara frågeställningarna, behöver jag använda mig av en 
vetenskaplig forskningsmetodik som består av två olika metoder: kvalitativ och 
kvantitativ undersökningsmetodik. Den kvalitativa metoden bygger på en 
undersökningsstrategi där tyngdpunkten oftare ligger på ord medan den kvantitativa 
strategin lägger tonvikten på insamling av numeriska data (Bryman, 2002). Den 
kvalitativa metoden som jag valde kommer att visa föräldrarnas dilemma angående 
läxhjälp i matematik. Resultatet ska belysas ur tre olika perspektiv, lärar-, föräldra- och 
elevperspektiv. 
 
 
4.1. Urval 
 
Jag har skickat uppgifter och enkät till dem som gav sitt medgivande till 
undersökningen vilket visade sig vara 16 barn och deras respektive föräldrar, av de 50 
familjer som fick brevet, samt 12 lärare. I samråd med handledaren har jag också gjort 
intervjuer med fem lärare, varav fyra av dem jobbar med de yngsta barnen, i två olika 
skolor. Detta för att få fram lite djupare svar på mina frågor och för att jag skulle kunna 
ge följdfrågor vid behov. Meningen med urvalet var från början att lärare, elever och 
föräldrar ska vara från samma skola och med blandade etnicitet. T.ex. två elever och 
deras föräldrar samt läraren skulle tillhöra samma skola och samma klass, men jag fick 
ändra på det på grund av bortfallet. Slutligen var det 15 elever, 14 föräldrar och tio 
lärare som svarade på enkätundersökningen samt fem lärare som blev intervjuade.  

 
Undersökningspersoners ålder, kön och härkomst hade inte stor betydelse för min 
undersökning eftersom den ändå kunde visa skillnaden mellan skolans och hemmens 
sätt att räkna. Därför valdes respondenterna ut slumpmässigt. Under härkomst menar jag 
föräldrar och barn från olika länder som föreställer olika kulturer vilka skulle vara 
representerade i min undersökning. För att veta säkert att föräldern är svensk, enligt min 
definition, valde jag ut eleverna i samråd med elevernas lärare, detsamma gjordes med 
de föräldrarna som var från olika länder.  

 
Datainsamlingen gjordes i sex skolor som finns i tre olika kommuner för att se om det 
var några skillnader när det gäller det matematiska tänkandet mellan dessa skolor och 
kommuner. Eftersom populationen inte var så stor i undersökningen kan det inte heller 
generaliseras och sägas att alla lärare, elever och föräldrar tycker så som det framgår i 
resultaten. 
 
Elevernas ålder var väldigt varierande, från åtta till 16 år, vilket gjorde att 
undersökningen blev kunskapsmässigt väldigt bred. I föräldragruppen var det 
representanter från båda könen, i olika åldrar och från olika länder. Lärarnas ålder, kön 
och arbetslivserfarenhet var också väldigt olika och detta visades i deras tankegångar för 
att de hade olika erfarenheter när det gällde etniska minoriteter. Den breda skillnaden 
gjorde att undersökningen blev så varierande och spännande. 

 
 

4.2. Metodisk ansats 
 
Efter läsning av metodlitteraturer har jag bestämt mig för den kvalitativa 
undersökningsmetoden, som utgår ifrån öppna frågor istället för givna svar med 
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flersvarsalternativ (Bryman, 2002; Patel & Davidson, 2003). På grund av att jag hade 
öppna frågor med följdfrågor, var den metoden det bästa alternativet.  
 
Metoderna jag valde var kvalitativ enkätundersökning, �enkät under ledning� (Patel & 
Davidson, 2003 s.69) samt semistrukturerade intervjuer. Enkäterna, som eleverna, 
föräldrarna och lärarna har fått besvara skriftligt, består dels av matematiska problem 
(test), dels av öppna frågor som jag ger en kvalitativ behandlig, därför blir 
undersökningen kvalitativ. Detta var viktigt, för att de som skulle besvara 
frågeformuläret skulle ges möjlighet att beskriva sina upplevelser eller tolkningar med 
egna ord (Dovelius, 2000). 

 
De enkäter som besvarades under min närvaro genom olika sorters hjälp, som jag kunde 
erbjuda, kallas enligt Patel och Davidson (2003) för �enkät under ledning� (s.69). Detta 
gjorde för det första att eleverna och föräldrarna, som fick den hjälpen, hade fått 
möjlighet att förklara vad de menar med det de besvarade och för det andra kunde jag 
ställa eventuella följdfrågor eller påpeka om något inte har blivit besvarat.  

 
Den sistnämnda metoden, som är den semistrukturerade intervjun, beskrivs av Bryman 
(2002) som en intervju där forskaren har en lista över tämligen specifika teman som ska 
beröras, men att intervjupersoner ändå har stor möjlighet att kunna besvara frågorna fritt 
på sitt eget sätt. Frågorna ställts i den ursprungliga ordningen som stod i intervjuguiden, 
samtidigt som det fanns möjligheter till eventuella uppföljningsfrågor (Bryman, 2002). 

 
Det finns flera anledningar till att jag valde att genomföra en kvalitativ 
enkätundersökning i stället för strukturerade intervjuer. För det första för att genom 
skriftliga svar kunde respondenterna lättare besvara känsliga frågor. För det andra var 
det enklare för föräldrar och lärare att hitta tid till att besvara dem och för det tredje 
sparade jag tid med denna metod. Eftersom det var några etniska minoritetsföräldrar 
som hade svårt med språket, fick jag vara med dem medan de fyllde i enkäten och 
hjälpa dem med förståelsen och med skrivningen, vilket resulterade i att jag fick ändra 
lite på metoden. Därför blev det nya metoden en blandning mellan intervju och enkät. 

 
På grund av att de ovannämnda föräldrarna samt att eleverna behövde hjälp med 
läsning, förståelse för frågorna samt med skrivningen, fick jag använda mig av en metod 
som passade både dem och mig. Samtidigt hade jag möjlighet att fråga några elever vad 
de menade med det de skrev och ställa fördjupningsfrågor för att få en klarare bild av 
deras svar. Den här sortens metod kallas enligt lärarna Patel och Davidson (2003) för 
�enkät under ledning�, vilket betyder ett mellanting mellan enkät och intervju (s.69). 
 
Med min handledares samtycke har jag också gjort semistrukturerade intervjuer med 
några lärare för att mina frågor till dem var väldigt omfattande. Genom intervjuer kunde 
jag lättare få svar på frågeställningarna, eftersom jag kunde ställa extra frågor vid 
behov. En väsentlig skillnad var här att lärarna fick förklara hur de tänkte och att jag 
kunde ställa följdfrågor till dem när jag märkte att det saknades något, medan lärarna, 
föräldrarna och några av eleverna inte fick den möjligheten när de svarade på 
enkätfrågorna. Samtidigt hade intervjuade pedagoger lika stor möjlighet till att bekanta 
sig med frågorna (se bilaga 1) som de andra lärarna som fyllde i enkäten, för att de 
också fick läsa genom frågeställningarna om de ville, innan de besvarade dem. 
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4.3. Förarbete 
 
Innan enkäten skickades ut, delade jag ut missivet för att kunna ge information till både 
föräldrar (se bilaga 2a) och pedagoger (se bilaga 2b) om undersökningens tema och för 
att jag skulle få medgivande från dem till forskningen (Patel & Davidson, 2003). 
Genom detta kunde jag hålla mig till de forskningsetiska principerna som 
Vetenskapsrådet gav ut (2002). Deltagandet var självklart frivilligt, som 
representanterna också blev informerade om, och att de hade möjlighet till att avbryta 
medverkan fastän de givit godkännande till undersökningen. Forskningen bestod av två 
delar, enkät och intervju, men den sistnämnda var det bara några av lärarna som gjorde. 

 
Under tiden av undersökningen läste jag olika litteraturer om ämnet, som huvudsakligen 
handlade om de olika räknesätt som Johansson (2006), Kilborn (1995) och Paulsson 
(1989) presenterade samt om trygghet, samarbete och kunskap. Dessa delar skulle vara 
grunden för teoridelen av granskningen och skulle vara riktad till elever, lärare och 
föräldrar. Min tanke var att med kvalitativ undersökningsmetodik kunna belysa tre olika 
perspektiv på problemet nämligen elev-, lärar- och föräldraperspektiv. 
 
 
4.4. Genomförande 
 
Enkäterna formades utifrån de frågeställningarna som jag redan har nämnt, för att lättare 
kunna följa alla delar som skulle undersökas. Till detta behövdes att enkäten var 
uppbyggd i två delar. Den ena delen visade de olika räknesätt elever, föräldrar och 
lärare hade fått för att genom de olika matematiska uppgifterna besvara hur de löser ett 
matematiskt problem. I den andra delen fick alla respondenter besvara ett antal öppna 
frågor som var relevanta för min undersökning. Jag valde att lägga in några 
räkneuppgifter (se bilagor 3a,b,c) i enkäten eftersom jag ville få fram de olika sätt 
elever, föräldrar och lärare använder sig av för att lösa dem. Eftersom det var tre olika 
grupper representerade i min undersökning har jag gjort tre olika enkäter medan 
uppgifterna bara var av två olika varianter. 

 
Ett följebrev har skickats till respondenterna och svaret hämtandes från skolorna. 
Missivet formulerade jag utifrån etiska värderingar som betyder att 
undersökningspersonerna fick vetskap om frivilligt deltagande samt om konfidentialitet 
och fullständig anonymitet i examensarbetet. För att jag ville vara säker på att jag har 
valt bra och tänkvärda frågor för informanterna använde jag en pilotundersökning som 
jag gjorde med några föräldrar, lärare och elever. Dessa presenteras inte i 
undersökningen. Det visade sig att jag behövde förändra några frågor för att de skulle 
vara så lättförståeliga som möjligt för alla parterna, men ändå tänkvärda. 

 
För att samla in data till min undersökning använde jag mig av uppgifter och enkäter, 
vilket jag personligen delade ut till respondenterna ute på skolorna. Eleverna som var på 
skolan när jag kom dit fick lösa uppgifterna och svara på enkäten medan jag var där och 
de som inte var närvarande fick ta hem enkäten och besvara den hemma. Fördelen med 
att jag satt med eleverna under tiden de svarade på enkätfrågorna var att jag kunde 
förklara eventuella oklarheter och uppmana dem att beskriva hur de hade tänkt. För de 
flesta av respondenterna var det svåraste problemet att tänka och klargöra hur de hade 
löst uppgiften.  
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De som fick ta hem enkäten hade fått helgen på sig att fylla i den och lämna tillbaka 
frågeformuläret till läraren på måndagen och jag hämtade dem därifrån. Det fanns 
elever och lärare som hade glömt att fylla i eller ta med sig den varför de fick ett 
frankerat kuvert som de skulle skicka till mig. Nackdelen med hemskickade enkäter var 
att de barn som hade svårt att förstå skriven text inte kunde få den hjälp som de som 
svarade på frågorna på skolan eftersom jag inte var närvarande när de besvarade 
frågeställningarna. Dessa barn besvarade oftast inte frågan varför?, samt beskrev inte 
heller hur de hade tänkt.  

 
Lärarna som blev intervjuade kontaktades personligen, genom telefon eller genom mail 
beroende på om jag var just på den skolan eller inte, samt om de blev tipsade från en 
annan lärare. Intervjuernas längd var varierande beroende på lärarens karaktär och 
erfarenheter. Det var ungefär mellan en kvart och en halvtimme långt. 

 
Därtill försökte jag minimera bortfallet genom missivet, telefonkontakt och personlig 
kontakt med de berörda, men det fanns ändå rätt många som tackade nej på grund av 
tidsbrist och för att de kände sig utpekade. Kanske förståelsen och brister av hjälp också 
var en orsak till en del av bortfallen. 
 
I enkäterna och uppgifterna, som har blivit besvarade av undersökningspersonerna, 
hittade jag några respondenter som inte har svarat på vissa frågor eller uppgifter/tester. 
Eftersom de inte påverkade resultaten av undersökningen har det inte behövt göras 
någon analys av orsakerna. Dessa svarsbortfall kallas enligt Trost (2001) för interna 
eller sekundära bortfall som oftast brukar vara mycket stort. I min undersökning var 
antalet väldigt minimalt och därför behöver jag inte analysera det. 
 
 
4.5. Bearbetning 
 
Under tiden jag väntade på enkätsvaren som skickades hem, började jag sammanställa 
de som jag hade fått in. Enkätresultatet överförde jag till en tabell som delades i två 
kolumner. I den ena spalten skrev jag in minoritetselevers svar medan i den andra, 
majoritetselevers. Dessutom delades svaren upp fråga för fråga. På så sätt kunde jag se 
ett samband mellan de olika kommentarerna och gruppera dem utifrån det. Vidare har 
jag fört in de resterande svaren som kom till mig i efterhand. Detta för att underlätta 
tolkningsprocessen av datan. 

 
Under tiden enkäterna var på väg till mig intervjuade jag fem lärare för att få en djupare 
förståelse för deras resonemang. Dessa har jag transkriberat och tittat på, som jag gjorde 
med enkäterna, fråga för fråga, för att kunna hitta något sammanhang och ett 
gemensamt tema. Orsaken var här att jag ville se om det fanns något förbindelse mellan 
respondenternas svar och forskarnas teorier om de olika räknesätt, samt vikten av 
samarbete och trygghet för elevernas utveckling. 

 
När alla enkäter var inkomna och inskrivna i tabellen började jag titta på texterna och 
analysera dem. Detta för att få reda på vad de olika parterna anser om samarbetet och 
om olika sätt att lösa uppgifter samt att se om jag har fått svar på mina frågeställningar 
som jag ställde i början av examensarbetet. 

 
Uppgifterna som respondenterna har besvarat har analyserats utifrån de avvikelser jag 
har funnit, medan i enkätresultaten svaren delades upp i olika teman. Dessa teman har 
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ytterligare indelats i tre kategorier som består av lärar-, elev- och föräldrasvar. 
Elevernas och föräldrarnas kommentarer däremot, var inte uppdelade i kategorier, 
majoriteter respektive minoriteter, eftersom de utvalda belysande citaten är från båda 
grupperna. I analysen presenteras om det har varit avvikande åsikter eller likartade 
resonemang mellan dessa grupper. 
 
 
4.6. Reliabilitet och validitet 
 
I den kvalitativa forskningen är strävan att upptäcka händelser, att tolka och förstå 
meningen av livsvärlden, och att beskriva tolkningar eller en kultur. Begreppet validitet 
i en kvalitativ studie gäller närmast hela forskningsprocessen. Reliabiliteten bör ses mot 
bakgrund av den unika belägenhet som råder vid undersökningstillfälle. �Om frågan 
lyckas fånga det unika situations och detta yttrar sig i variation i svaren så är detta 
viktigare än att samma svar alltid erhålls� (Patel & Davidson, 2003 s. 103). Detta 
betyder att svaren får bredare variation, istället för en ensidighet och utifrån detta 
kommer vi närmare validiteten. 

 
Examensarbetets syfte var att undersöka å ena sidan problematiken kring etniska 
minoritetselevers läxhjälp då föräldrarna räknar på ett annorlunda sätt än vad barnen lär 
sig i skolan och å andra sidan att jämföra etniska minoritetsföräldrars sätt att räkna med 
hur etniska majoritetsföräldrar löser matematiska problem. Undersökningen belyser 
syftet genom de frågeställningar jag valde och att de besvaras i enkäten samt i 
intervjuer. Detta gör att validiteten av arbetet är hög vilket betyder att undersökningen 
förhoppningsvis visar en sann bild av det som undersökts (Johansson & Svedner, 2001). 
Av den orsaken att reliabilitet mäter metodens noggrannhet, är det inte relevant för en 
kvalitativ metod, därför att mätning inte är det främsta intresset för kvalitativa forskare 
(Bryman, 2002). Reliabilitet och validitet är så sammanbundna att reliabilitet får en 
mindre innebörd i den kvalitativa undersökningen medan validiteten får en vidare 
innebörd inom den (Patel & Davidson, 2003). Eftersom enkätfrågornas olika tolkning 
och dess skilda genomförande samt att lärarnas intervjuer inte var likadant med enkäten, 
gjorde att jämförelsen var svårt. På grund av att svaren på frågorna var svåra att tyda 
och för att undersökningsgenomförandet var olika, resulterade undersökningen i en låg 
reliabilitet.  
 
 
4.7. Etiskt perspektiv 
 
Det etiska perspektivet är viktigt att följa för att visa respekt för de personer som deltar i 
undersökningen. Genom att jag förklarade för respondenterna att de när som helst fick 
avbryta deltagandet utan några konsekvenser och genom att jag garanterade deras 
anonymitet visade jag respekt och hänsyn för deras privata sfär. Via omtanke för de 
medverkandes privatliv kunde jag vinna förtroende och få en ökad motivation av de 
som deltog i undersökningen. (Bryman, 2002) 
 
 
4.7.1. Informationskravet 
 
Eftersom jag delade ut missivet till alla berörda fick de information om 
undersökningens syfte och deltagandets frivillighet samt rätten att kunna avbryta sin 
medverkan när som helst utan några konsekvenser och frågor. Respondenterna har 
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också fått information om olika moment som skulle ingå i undersökningen och gav 
möjlighet till att påverka deras villighet att delta i undersökningen. På detta sätt har jag 
fullföljt informationskravet som Vetenskapsrådet beskrev (2002). 
 
 
4.7.2. Samtyckeskravet 
 
Respondenterna fick själva bestämma om de ville medverka i undersökningen eller inte, 
genom att de fick godkänna deltagandet till detta i missivet, som de fick hem. Kravet 
om inhämtandet av samtycke från föräldrarna, har jag fullföljt, samtidigt som det var 
viktigt för mig att alla som ingick i forskningen skulle ge sitt godkännande till 
deltagandet. Eftersom samtyckeskravet handlar om att �deltagare i undersökningen har 
rätt att själva bestämma över sin medverkan� (Vetenskapsrådet, 2002 s. 9) anser jag att 
jag hade fullbordat i högsta utsträckning på grund av att alla skulle ge sitt samtycke till 
undersökningen. 
 
 
4.7.3. Konfidentialitetskravet 
 
Uppgifterna om de personer som ingick i undersökningen behandlats med största 
möjliga konfidentialitet vilket betyder att all personlig data som samlats in bevarats på 
ett säkert ställe så att ingen obehörig skulle få tillgång till dem. Detta gör att jag har 
uppfyllt kravet som Vetenskapsrådet (2002) har beslutat. 
 
 
4.7.4. Nyttjandekravet 
 
Slutligen var det viktigt att nyttjandekravet också följs för att hålla Vetenskapsrådets 
(2002) krav på etiska principer. Eftersom nyttjandekravet beskriver att data som samlas 
in och behandlas bara får användas för forskningsändamål samt att de inte får spegla 
några falska lockelser anser jag att detta har fulländats i undersökningen. Det är 
betydelsefullt att undersökningen bygger på respondenters verklighet och inte på 
falskheter.  
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5. Resultat och analys av uppgifter  
 
I detta kapitel belyses respondenternas lösningsstrategier på de olika matematiska 
uppgifter som de fick lösa. Samtidigt visas också resultaten och analysen av dessa 
uppgifter. För att få en tydlig bild på de olika gruppernas svar på uppgifterna har jag 
delat upp dem i underkategorier. Dessa kategorier är de olika frågorna och dess svar 
som representeras utifrån tre avdelningar som visar lärares, majoritets- och 
minoritetsföräldrars tankegångar. Elevernas och de vuxnas uppgifter var olika eftersom 
barn som går i de lägre åren inte kan lösa så avancerade uppgifter. 
 
 
5.1. Uppgifter till lärare och föräldrar 
 
Uppgiften bestod av fem olika moment som bygger på de fyra räknesätten. För det 
första så fick respondenterna räkna omkrets för att jag ska se vilken metod de använder 
till uträkningen. För det andra skulle resten av uppgifterna visa vilka metoder de 
använder för att räkna addition, subtraktion, multiplikation och division. Genom dessa 
uppgifter kunde jag se om det var några skillnader mellan föräldrarnas och skolans sätt 
att räkna samt om det var några skillnader mellan majoritets respektive 
minoritetsföräldrars lösningsstrategier av de olika exemplen. Här nedan följer 
föräldrarnas och lärarnas uppgifter och deras svarsalternativ därefter visas elevernas 
uppgifter och deras lösningsförslag. 
 
 
5.1.1. Fråga 1 
 
Beräkna omkretsen! Vilken figur har störst omkrets och hur mycket större 
omkrets har den största? Skriv ner tydligt hur du räknar! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Lärares olika lösningar  
 
Lärarna använder sig av olika lösningsstrategier för att lösa uppgiften om omkrets. På 
nästa sida följer de lösningsstrategier som visar olika lösningar. 
 
 
 

Figur 1 Figur 2 

1,5cm 
1,5cm

1,5cm

1,5cm
1,5cm 

1,5cm 

1,5cm 

1,5cm 

3cm 

3cm 

2cm
2cm

1cm

1cm 1cm

1cm
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Figur 1 Figur 2 
 

1) 
8 · 1,5 = 
8 · 1 = 8 
8 · 0,5 = 4 
4 + 8 = 12 cm  
 

1) 
6 + 4 + 8 = 18 cm 
(3 + 3 = 6) 
(2 + 2 = 4) 
(2 + 2 + 2 + 2 = 8) 
 

2) 
8 · 1,5 = 12 cm 
 

2) 
10 + 8 = 18 cm 
 

3) 
1,5 + 1,5 = 3 
3 · 4 = 12 cm 

3) 
3 + 1 + 1 + 2 + 1 + 1 + 3 + 1 + 1 + 2 + 1 + 1=18 cm 
 

4) 
1,5 · 8 = 12 cm 

4) 
3 + 3 + 2 + 2 + 8 · 1 = 18 cm 
 

5) 
8 · 1,5 cm = 8 cm + 4 cm = 12 cm

5) 
(3 cm · 2) + (2 cm · 6) = 6 cm + 12 cm = 18 cm 
 

6) 
8 · 1 = 8 
8 · 0,5 = 4 
8 + 4 = 12 

6) 
Den andra figuren har samma omkrets som en figur 
som 5 · 4. Omkretsen är då 10 + 8 cm = 18 cm 
 

 7) 
3 + 3 + 2 + 2 + 1 · 8 = 18 cm 
 

 8) 
2 · 3 + 2 · 2 + 8 cm = 6 + 4 + 8 = 18 cm 
 

 
 
Analys av lärarnas lösningar 
 
Lärarna löste uppgiften på sex respektive åtta olika sätt. Det visade sig att lösning två i 
figur 1 var den mest användbara. Det var fyra pedagoger som räknade på detta sätt. En 
av lärarna missuppfattade uppgiften, genom att hon räknade ut arean istället för 
omkretsen. I figur 2 finner vi att det är större variationer på svaren eftersom nästan alla 
undervisare räknade på olika sätt. Vissa av lärarna presenterar inte bara en lösning utan 
flera. Detta stämmer överrens med Holmegaard och Wikströms (2004) teori där de 
påpekar vikten av pedagogernas breda kunskaper för att kunna bemöta elevernas olika 
förutsättningar och behov i deras kunskapsutveckling.  
 
 
Majoritetsföräldrars olika lösningar  
 
Majoritetsföräldrarnas lösningsstrategier ser ut på följande sätt. Nedan presenteras bara 
de som är olika. 
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Figur 1 Figur 2 
 

1) 
Räknar i huvudet 1,5 + 1,5 osv. 

1) 
8 · 1 = 8    2 · 3 = 6   2 · 2 = 4   8 + 6 + 4 = 18 

2) 
8st · 1,5 = 12 cm 
 
 

2) 
18 cm (Jag räknade �hörnarna� 2,4,6,8 och sedan 
adderade jag till sidorna 10,12,15,18) 
 

3) 
12 cm = 8 · 1,5 = 8 + 4 cm = 12 cm 

3) 
3 + 3 + 2 + 2 = 10 
1 · 8 = 8 
10 + 8 = 18 cm 
 

4) 
1,5 · 8 = 12 cm 
 

4) 
Jag räknar ihop alla talen = 18 cm 

5) 
1,5 · 8 = 3 · 4 = 12 cm 
 

5) 
Jag brukar bara räkna huvudräkning. 

6) 
1 · 8 = 8 
0,5 · 8 = 4 
8 + 4 = 12 cm 

 

 
 
Analys av majoritetsföräldrarnas lösningar 
 
Resultaten visar att nästan alla majoritetsföräldrar använder olika metoder för att lösa 
uppgiften i figur 1. Detta kan jämföras med figur 2 där jag har funnit att tre av 
föräldrarna använder sig av den första metoden för att räkna ut omkretsen av en 
tolvsidig figur. Detta bekräftar att vi kan lösa problem på många olika sätt och få ändå 
samma svar, vilket stämmer överrens med Paulssons (1989) teori som innebär att det 
inte spelar någon roll hur föräldrarna räknar för svaret blir ändå detsamma. 
 
 
Minoritetsföräldrars olika lösningar 
 
Minoritetsföräldrar använder sig av andra metoder än minoritetsföräldrar och detta visas 
i följande exempel. Dessa visar återigen bara de strategier som inte ser likadana ut. Se 
lösningarna på nästa sida. 
 
 
Figur 1 Figur 2 

 
1) 
1,5 + 1,5 + 1,5 + 1,5 + 1,5 + 1,5 + 1,5 + 1,5 = 12 cm 
 
 

1) 
1 cm · 8 = 8 cm 
2 cm · 2 = 4 cm 
3 cm · 6 = 6 cm 
8 + 4 + 6 = 18 cm 
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2) 
  1,5 · 8 = 12 cm 
  8 
  4         
12 

2) 
2 · 3 = 6 
2 · 2 = 4           1 cm + 1 cm = 2  
4 · 2 = 8 
          18 
6 + 4 + 8 = 18 
 
 

3) 
 4 
  1,5  
     8 
12,0 

3) 
3          6 
2           2 
6    +   12 
    18 
 

4)  
  1,5 cm + 
  1,5 
  1,5 
  1,5 
  1,5 
  1,5 
  1,5 
  1,5 
12,0 

4) 
3 cm + 
3 
2 cm 
2 cm 
1 + 1 
1 + 1 
1 + 1 
1 + 1  
18 cm 
 

5) 
        8 · 1,5 = 12,0 cm 
 
4    ←  minnessiffra 
 

5) 
3 + 3 = 6 
2 + 2 = 4 
1 + 1 = 2; 2 + 2 + 2 + 2 = 8 
6 + 4 = 10 
10 + 8 = 18 

6) 
1,5 + 1,5 = 3        8 · 3 = 12 
 

 
 

7) 
       |                ||          |||       ||||        ||||        |||| |      |||| ||      |||| ||| 
1) 1,5 cm + 1,5 + 1,5 + 1,5 + 1,5 + 1,5 + 1,5 + 1,5 = 
2) 1,5 cm + 1,5 = 3   (1,5 + 0,5 = 2   2 + 1 = 3) 
3) 3 + 1,5 = 4,5         (3 + 0,5 = 3,5  3,5 + 1 = 4,5) 
4) 4,5 + 1,5 = 6         (4,5 + 0,5 = 5   5 + 1 = 6) 
5) 6 + 1,5 = 7,5         (6 + 0,5 = 6,5 + 1 = 7,5 
6) 7,5 + 1,5 = 9         (7,5 + 0,5 = 8 + 1 = 9) 
7) 9 + 1,5 = 10,5       ( 9 + 1 + 0,5 = 10,5) 
8) 10,5 + 1,5 = 12     (10 + 0,5 + 1 + 0,5 = 12) 

 

 
 
Analys av minoritetsföräldrarnas lösningar 
 
Här visar resultaten att minoritetsföräldrarnas sätt att räkna omkretsen av en åttasidig 
figur varierar väldigt mycket eftersom alla målsmän räknar på olika sätt. I figur 2 
använde flera föräldrar samma metod och detta gör att det visas bara fem metoder. 

+ 
x x
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Uppgiftens lösningsmetoder presenterar att minoritetsföräldrars sätt att räkna uppgifter 
är så varierande detta stämmer överrens med Paulssons (1989) undersökning om den 
stora variationen som föräldrarna använder sig av. 
 
 
5.1.2. Fråga 2 
Beräkna och skriv ner hur du räknar!  2834 + 375 + 69 

 
Lärarnas lösningar 

 
1) Skriftlig huvudräkning 2) Algoritmräkning 3) Varje talsort för sig 
 2834 + 375 + 69 2834 + 375 + 69 2834 + 375 + 69 
 
2000 + 1100 + 160 + 18 = 3278 1   1   1  ← minnessiffra 2000 + 800 + 300 = 3100 
 2 8 3 4  34 + 75 = 109 
    3 7 5 109 + 70 � 1 = 178 
 +       6 9 3100 + 178 = 3278 
 3 2 7 8 
 
 
4) Skriftlig huvudräkning 5) Varje talsort för sig 

2834 + 375 + 69 2834 + 375 + 69 
 
 2000 + 0 + 0 = 2000 1000-tal för sig 
2834 + 375 + 69 =   2000   800 + 300 + 0 = 1100 100-tal för sig 
 1100     30 + 70 + 60 = 160 10-tal för sig 
   160 = 3278    4 + 5 + 9 = 18 1-tal för sig 
     18 2000 + 1100 + 160 + 18 = 3278    Avslutningsvis  

   lägger jag ihop 
   allt. 
 
 
6) Addera entalen och tiotalen och sedan hundratalen för sig. 
 
2834 + 375 + 69 = 2 8 3 4 + 3 7 4 + 7 0 = 3278 
 
 
Analys av lärarnas lösningar 
 
Av svaren framgår att lärarna använder sig av två olika metoder för att räkna ut 
uppgiften. Lösningsmetod 3, 5 och 6 visar att man egentligen ska addera varje talsort 
för sig. I exempel 1 och 4 visas hur en skriftlig huvudräkning kan se ut. Eftersom 
uträkningen ser ut på olika sätt kallas de enligt Kilborn (1995) för dialekt i matematik. 
Den metod som pedagogerna använder sig mest av är det första exemplet. Fem av 
lärarna använder denna metod. 
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Majoritetsföräldrars lösningar 2834 + 375 + 69 
 
1) Skriftlig huvudräkning 2) Algoritmräkning 
 2834 + 375 + 69 2834 + 375 + 69 
 
 
 
2000 + 1100 + 160 + 18 = 3278 1 1 1  ←  minnessiffra 
 2834 
   375 
     69 
 3278 
 
 
Analys av majoritetsföräldrarnas lösningar 
 
I majoritetsföräldrarnas lösningar hittade jag bara två olika varianter av 
uträkningsmetoder och dessa var skriftlig huvudräkning och algoritmräkning. Den 
sistnämnda är det mest representerade bland svaren, endast en räknar med skriftlig 
huvudräkning. Lösning 2 följer Kilborns (1995) strategi för algoritmräkning, vilken är 
uppbyggd på uppifrånräkning. 
 
 
Minoritetsföräldrars lösningar 2834 + 375 + 69 
 
1) Algoritmräkning 2) Algoritmräkning 3) Algoritmräkning 
  1 1      ← minnessiffra 
  + 2834 2834 + 2834 
    375   375     375 
      69     69  3209 
  3278 3278      69 
  3278 
 
 
  4) Algoritmräkning 5) Algoritmräkning 6) Skriftlig huvudräkning 
   
2834    2834 2000 spara jag 
  375         375 800 + 300 = 1100 
    69  +    69 30 +70 +60 = 160 
3278    3278 4 + 5 + 9 =18 
  2000 + 1100 = 3100 
  3100 + 160 = 3260 
  3260 + 18 = 3278 
  
 
Analys av minoritetsföräldrarnas lösningar 
 
I minoritetsföräldrarnas sätt att addera presenteras en stor variation av så kallade 
dialekter. Vi finner här olika placeringar av minnessiffrorna och av plustecknet, och vi 
ser också två olika varianter av uträkningar. Den ena är algoritmräkning och den andra 
är skriftlig huvudräkning. Dessa exempel på olika sätt att räkna en uppgift, styrker 
Paulssons (1989) och Kilborns (1995) undersökning om de olika räknemetoderna. 

1 
Minnessiffra
Den suddas ut 
på slutet. 

Minnessiffran 
finns i 
huvudet. 

1
1

1

Minnessiffror

+ 
+
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5.1.3. Fråga 3 
Beräkna och skriv ner hur du räknar! 1953 - 795 
 
Lärarnas lösningar  

 
1) Bakifrån med addition  2) Bakifrån med addition 
 

  
5 + 200 + 900 + 53 = 1158 1953 � 795 = 5 + 1100 + 53 = 1158 
      
   795 + 5 = 800 
 
 
3) Bakifrån med addition 4) Skriftlig huvudräkning 

 
1953 � 800 + 5 = 1153 + 5 = 1158 795 800 
 

 800 1000 = 1158 
  
 1000 1953 
 

5) Skriftlig huvudräkning 
 

1953 � 795 = (1953 + 5) � (795 + 5) = 1958 � 800 = 1158 
 
6) Algoritmräkning 7) Huvudräkning 8) Bakifrån med addition 9) Varje talsort för sig 

Låna 
 
10 10  1200 � 402 = 1158 1953 � 800 = 1153 1953 � 795 =  

    1 9 5 3   1153 + 5 = 1158 1000 + 200 � 40 � 2 = 
 -    7 9 5    1158 
   1 1 5 8 
 
 
Analys av lärarnas lösningar 
 
I subtraktionsräkningen ser vi väldigt många olika lösningar eftersom alla lärare löser 
uppgiften på olika sätt. Vi hittar här algoritmräkning, skriftlig huvudräkning, varje 
talsort för sig, huvudräkning och bakifrån med additionsräkning. Detta visar som i den 
tidigare uppgiften att lärarna har en bred kompetens i olika sätt att lösa uppgifter, vilket 
som tidigare nämnts behövs för att lärarna ska kunna bemöta elevernas olika 
förutsättningar och bakgrundskunskaper (Holmegaard och Wikströms, 2004). 
 
 
Majoritetsföräldrars lösningar 1953 - 795 
 
1) Algoritmräkning (låna) 2) Räknade i huvudet  
 
 10 10 
    1 9 5 3 1953 � 800 =1153 + 5 = 1158 
 -    7 9 5 Felaktigt användning av likhetstecken (min kommentar) 
   1 1 5 8 
 

800 till 1900 

5 

200

253
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Analys av majoritetsföräldrarnas lösningar 
 
Återigen ser vi att majoritetsföräldrarna använder sig av två olika metoder för att lösa 
räkneuppgiften. Det visar sig vara algoritmräkning och huvudräkning, dock 
representeras den förstnämnda i högre grad. Under genomgången av svaren på 
uppgifterna hittade jag en förälder som av någon anledning inte har besvarat frågan. 
Troligen skulle han använda sig av skriftlig huvudräkning eftersom han använde den 
metoden i förra uppgiften. 
 
 
Minoritetsföräldrars lösningar 1953 - 795 
 
  1) Minnessiffran  2) Minnessiffran  3) Lånemetod  4) Lånemetod 5) Minnessiffran            

finns i huvudet      finns i huvudet          finns i huvudet   
 
   1 18 14 13     1 1   
 - 1953   1953 -   1 9 5 3  1953 -  1953   
     795   795     7 9 5    795  795  
   1158 1158  1 1 5 8  1158 1158  
 
 
 
 
 
 
6) Skriftlig huvudräkning  7) Lånemetod 
 
1000 spara jag         8   4 13 
1900 � 700 = 1200  1 9 5 3 
50 � 90 = -40   -    7 9 5 
3 � 5 = -2   1 1 5 8 
1200 � 40 = 1160 
1160 � 2 = 1158 
1953 � 795 = 1158 
 
 
Analys av minoritetsföräldrarnas lösningar 
 
I ovanstående exempel ser vi att tankegången är i stort sätt den samma. Det är 
uträkningarnas utseende som skiljer sig åt. Det finns avvikelser i minustecknets 
placering samt minnessiffrans utseende. Vi hittar också en metod som skiljer sig från de 
andra och det är exempel 6 som visar en skriftlig huvudräkning.  Några av dessa 
räknesätt hittar vi också i Kilborns (1995) samt i Paulssons (1989) rapporter när de 
beskriver de olika ländernas räknesätt och utseende. Återigen ser vi olika dialekter som 
visar olika smarta lösningar för att spara minnet. En sådan dialekt finner vi i exempel 
3eftersom den visar att efter lån och växling bokfördes hela resultatet av lånet och 
växlingen (Kilborn, 1995). 
 
 
 
 
 

-

Inget sträck ovanför 
resultaten 
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5.1.4. Fråga 4 
Beräkna och skriv ner hur du räknar! 627 ⋅ 43 

 
Lärarnas lösningar  

 
1) Skriftlig huvudräkning 2) Algoritmräkning 
4 · 6 = 24000 (40 · 600) 627 
4 · 2 = 800 (40 · 20) · 43  2  2  1       
4 · 7 = 280 (40 · 7)  1881 
3 · 6 = 1800 (3 · 600)   2508  
3 · 2 = 60 (3 · 20)   26961 
3 · 7 = 21 
24000 + 2600 + 280 + 81 = 24000 + 2880 + 81 = 26961 

       ↑                 ↑ 
 (1800+800) (60+21) 
 
 
3) Algoritmräkning   4) Algoritmräkning 
 
 627 627     1 
    Minnessiffra→  1 2 2   · 43  ·   43   2 
  1881    1  2 
       25080 1881 
  +      1   2508  
      26961 26961 

 
 

Analys av lärarnas lösningar 
 
I lärarnas sätt att räkna multiplikation finner vi två olika typer av lösningsstrategi. Dessa 
är skriftlig huvudräkning och algoritmräkning. Resultaten visar att de flesta av lärarna 
använder sig av någon av dessa algoritmräkningar för att kunna lösa multiplikation med 
två och tresiffriga tal. Samtidigt presenteras också tre olika dialekter som upplyser om 
minnessiffrornas annorlunda placering. 
 
 
Majoritetsföräldrars lösningar 627 ⋅ 43 
 

 
1) 2) 
        1 2         2        1 
 627 627 · 10 =  6270     627 25080 
 ·    43  2 2 1    6270     627   1881 
         1   6270  + 627 26961 
     1881      + 6270   1881 
     2508        25080 
   26961 

 
 
 
 
 

Minnessiffra 

Minnessiffra 

←Minnessiffra

Minnessiffra 

Minnessiffra 
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Analys av majoritetsföräldrarnas lösningar 
 
Majoritetsföräldrar löser uppgiften på två skilda sätt men den mest nyttjade modellen är 
den som visas i exempel 1. Exempel 2 presenterar en skriftlig huvudräkning där 
föräldern beskriver steg för steg hur den har räknats ut. 
 
 
Minoritetsföräldrars lösningar och analys av lösningarna 627 ⋅ 43 
 
1) Först ental och sedan tiotal 2) 3) 
   Ungerska algoritmen 
     1 2 

627 · 43 = 26961    627 627 x 
  1881      43   43  
   2508        1   1881 
   26961   1881    2508  
  2508    26961 

    26961 
4) Ungerska algoritmen 
    627 
 ·    43 

    1881 
  2508  
  26961 
 
 

Analys av minoritetsföräldrarnas lösningar 
 
Resultatet visar fyra modeller av föräldrarnas sätt att räkna multiplikation. I dessa visas 
minnessiffrors skilda placering i de flesta fall, samt multiplikationstecknets placering 
och utseende. Resultaten pekar på att föräldrarna använder sig mestadels av det första 
exemplet, men det finns även andra metoder att räkna vilket också Paulsson (1989) och 
Kilborn (1995) beskriver i sina undersökningar. 
 
 
5.1.5. Fråga 5 
Beräkna skriv ner hur du räknar! 5871 / 3 
 
Lärarnas lösningar  
 
1) Kortdivision 2) Trappa 3) Kortdivision 4) Överslagsräkning 
   
   2 1 2            1957  2 1 2 6000 / 3 = 2000 
5871    3  5871    5871 
  3        3     3 Svar: Strax under 2000 
    28 
 27  
 017 
   15  
 021 
   21  
     0 

2 

Minnessiffra 

Minnessiffra 

= 1957 = 1957 
Minnessiffra 

Minnessiffra 

x

21 

28 
10 

16 
Minnessiffra 
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Analys av lärarnas lösningar 
 
Lärarnas sätt att lösa division överensstämmer med Paulssons (1989) och Kilborns 
(1995) undersökningsteorier om olika lösningsförlag på division. I dessa exempel 
illustreras kortdivision, trappan och överslagsräkning. Överslagsräkning används oftast i 
de lägre åren medan de andra finner vi mer hos de äldre eleverna. 
 
 
Majoritetsföräldrars lösningar 5871 / 3 
 
1) Trappan 2) Skriftlighuvudräkning 3) Trappan 
 
 1957 I) 6000 / 3 = 2000        1957 

3   5871 II)   3   5871 
   3       10 10 10        - 3  
   28  6 0 0 0   28  
   27  -  5 8 7 1     - 27  
     17     1 2 9   017 
     15  III)   - 15  
  21  129 / 3 = 43 (räkna i huvudet)      021 
   21  IV)      - 21 
       0  2000 � 43 = 1957         00 
   Svar: 1957 
 
4) Liggande stolen 
 
1957 
5871  
57 3 
  17 
  15 
    21 
 
 
Analys av majoritetsföräldrarnas lösningar 
 
I majoritetsföräldrars sätt att lösa division upptäcker vi att det finns tre olika metoder 
representerade. Dessa är trappan, huvudräkning och liggande stolen. Här visas också en 
dialekt och det är i exempel 1 och 3. Skillnaden där är att i exempel 3 sätter föräldern ut 
minustecknet medan i exempel 1 görs inte det. En av föräldrarna använde sig av 
skriftlig huvudräkning där han löser uppgiften i olika steg. Där ser vi att han utnyttjar 
både huvudräkning och algoritmräkning. Uppgiften bekräftar att det går att lösa 
uppgifter på olika sätt och ändå få samma resultat som också Paulsson (1989) 
poängterar i sin rapport. 
 
 
 
 
 
 
 



 

42 

Minoritetsföräldrars lösningar 5871 / 3 
 
1)  Kort division 2)  Celsius I algoritm 3) Anglo-amerikansk 4) Italiensk  
       algoritm       algoritm 
   
 5871 / 3 = 1957 5871 : 3 = 1957  1957 5871 3 
= 17 3 3  5871  1957 3   1957 
  = 21 28     3 28 
 27  28 27 
 =17  27   17 
    15    17   15 
    =21    15     21 
      21      21     21 
     = =     = = 
 
 
5) En typ av Italiensk algoritm 
 
5871     3 
5871   1957 
0000 
 
 
Analys av minoritetsföräldrarnas lösningar 
 
Minoritetsföräldrar visar oss fem olika sätt att räkna division vilket pekar på att nästan 
alla föräldrar räknar på annat sätt förutom en förälder som inte har svarat på frågan. 
Resultaten bekräftar Paulssons (1989) och Kilborns (1995) undersökning om 
minoritetsföräldrarnas olika lösningsstrategier. Där vi kan se att det används kort 
division, Celsius I, Anglo-amerikansk och Italiens algoritm. Detta bevisar att 
föräldrarna använder sig av den gamla metoden vilket gör att de kan få problem när de 
ska hjälpa sina barn om de inte vet hur skolan lär ut de olika räknesätten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 blir kvar 
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5.2. Uppgifter till eleverna 
 
Eftersom elevernas ålder var så varierande, som jag också nämnt tidigare, har de fått 
enklare uppgifter än sina föräldrar och lärare. Alla elever som ingick i undersökningen 
har fått dessa matematikuppgifter. Här nedan följer deras lösningar på de olika 
deluppgifterna. 
 
 
5.2.1. Fråga 1 
Beräkna omkretsen! Vilken figur har störst omkrets?  Hur mycket större omkrets 
har den största? Skriv ner tydligt hur du räknar! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Majoritetselevers lösningar  
 
Figur 1 Figur 2 

 
1) Räknade i huvudet och skrev bara svaret. 1) 6 cm + 5 cm = 11 cm 
     11 cm + 8 cm = 19 cm 
  
2) 6 cm + 4 cm = 10 cm 2) 8 + 6 = 13 
    4 cm + 3 cm = 7 cm 10 cm + 7 cm = 17 cm    13 + 5 = 18 
3) 4 + 4 = 8 + 6 + 3 = 17 cm 3) 8 + 6 = 14 
          14 + 5 = 19  
4) 6 + 3 = 9  
    4 + 4 = 8 4) 8 + 5 + 6 = 19 cm 
    9 + 8 = 17 
 
5) 6 + 4 + 4 + 3 = 17 cm 5) 5 cm + 6 = 11 cm, 11 cm + 8 cm = 
19 cm 
 
6)  4 cm + 4 cm = 8 cm, 8 cm + 3 cm = 11 cm, 11 cm + 6 cm = 17 cm 
 
 
 
 
 

3cm 

4cm
4cm 

6cm 

6cm 

8cm 
5cm

Figur 1 Figur 2 
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Analys av majoritetselevers lösningar 
 
Majoritetselevers lösningsteorier av uppgiften om omkrets är väldigt varierande. Detta 
visas i de ovanstående exemplen.  Resultaten intygar de grundläggande kunskaperna för 
att kunna lösa en uppgift som handlar t.ex. om addition, subtraktion och omkrets. Detta 
intygar Löwings och Kilborns (2003) teori om vikten av elevernas grundläggande 
kunskaper i matematik för att kunna gå över till t.ex. algoritmräkning.  
 
 
Minoritetselevers lösningar  
 
Figur 1 Figur 2 
 
1) 3 + 4 + 6 + 4 = 17 cm 1) 6 + 8 + 5 = 19 cm 
 
2) 4 + 6 = 10 + 4 = 14 + 3 = 17 2) 5 + 6 = 11 + 8 = 19 
 
3) 6 + 4 = 10 3) 8 
  4 + 3 = 7     6 
 10 + 7 =17  + 5 
   19 
4) 6 
 4 
 4 
 + 3 
  17 
 
 
Analys av minoritetselevers lösningar 
 
Minoritetselever beskriver fyra respektive tre olika sätt att lösa uppgiften. Elevernas 
bristande uppfattning om enheter visas också i exemplen eftersom eleverna inte skriver 
ut dem. Det är endast ett barn som har skrivit ut enheten cm. Det kan också upptäckas i 
lösningarna vilka barn som har likhetstecknets placering klart för sig. Till exempel e 
exempel 2 så kan vi se att det är felaktigt använt.  
 
 
5.2.2. Fråga 2 
Beräkna och skriv ner hur du räknar! 74 + 29  
 
Majoritetselevers lösningar  
 
1) Räknade i huvudet och skrev bara svaret. 2) Mellanledräkning 
                   103      70 + 20 = 90,  4 + 9 = 13, 
 90 + 13 = 103 
3) Använt mellanled 
 
74 + 29 = 90 + 13 = 103 
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4) Algoritmräkning 5) Tiotal för sig och ental för sig 
  
    1              1 1 
    74 Svar: 103 7 4 + 2 9 = 103 
 + 29   

 
 
Analys av majoritetselevers lösningar 
 
Majoritetselevers exempel redovisar fyra olika strategier som används idag ute på 
skolorna. Dessa är huvudräkning, mellanledsräkning, algoritmräkning och alla talsort 
för sig. Denna variation styrker också Paulssons (1989) redovisning om att elevernas 
sätt att räkna har ingen betydelse utan svaret som är viktigt. Dessa metoder 
representeras för eleverna och de får välja vilken metod som passar dem bäst.  
 
 
Minoritetselevers lösningar 74 + 29 
 
1) Algoritmräkning 2) Tiotal för sig och ental för sig 3) 
 
 1 70 + 20 = 90 9 + 4 = 13 74 + 20 = 94 

 74 90 + 13 = 103 94 + 9 = 103 
 + 29 
  103 
 
 
Analys av minoritetselevers lösningar 
 
Minoritetselevers lösningar visar att eleverna behärskar mest algoritmen och skriftlig 
huvudräkning. I elevernas svar har jag dock funnit att dem använder sig mestadels av 
skriftligt huvudräkning. Det kan bero på att de flesta är från de tidiga åren och har inte 
börjat lära sig algoritm än. 
 
 
5.2.3. Fråga 3 
Beräkna och skriv ner hur du räknar! 43 � 18 eller 48 � 13  
 
Majoritetselevers lösningar  
 
1) Räknade i huvudet och skrev bara svaret. 2) 43 � 10 = 33,  33 � 8 = 25 
 
 
3) Algoritmräkning 4) Tiotal för sig och ental för sig 
 
 43  48 � 13 = 35 
 18 
 35 
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5) Räkna upp 6) Algoritmräkning / Lånemetoden 
 
43 � 18 = 2 + 20 + 3 = 25 10 

  4 3 
         - 1 8 
 = 3 5 
 
 
Analys av majoritetselevers lösningar 
 
Resultaten av majoritetselevernas lösningar av subtraktionsuppgiften visar att nästan 
alla elever löser subtraktion på olika sätt. Vi finner här algoritmräkning, huvudräkning, 
användning av addition samt varje talsort för sig. 
 
 
Minoritetselevers lösningar 43 � 18 eller 48 � 13 
 
1) Algoritmräkning / Lånemetod   2) Skriftlig huvudräkning 3) Tiotal för sig och ental för sig 
 
           10 43 � 10 = 33 40 � 10 = 30 
     4 3 33 � 8 = 25 30 � 10 = 20 

  - 1 8 20 � 5 = 25 
 = 3 5 
      
4) Huvudräkning 
 25 
 
 
Analys av minoritetselevers lösningar 
 
Minoritetselevers sätt att räkna subtraktion varierar inte så mycket. Dessa elever 
använder sig mestadels av algoritmräkning och skriftlig huvudräkning. De flesta av 
eleverna valde skriftlig huvudräkning för att lösa subtraktionsräkningen. Detta upplyser 
om att dessa barn håller på att lära sig de grundläggande strategierna för att senare ska 
kunna bygga dessa kunskaper vidare och lära sig nya strategier som t.ex. 
algoritmräkning. Detta bekräftar vad Olstorpe (2000) för de grundläggande kunskaper i 
matematik. 
 
 
5.2.4. Fråga 4 
Beräkna och skriv ner hur du räknar! 7 ⋅ 4 eller 27 ⋅ 4 eller 3 ⋅ 5 
 
Majoritetselevers lösningar  
 
1) Tabellkunskap 2) Dubbel och dubbel igen 3) Vänd på siffrorna 
 
 Svar: 28 7 + 7 = 2 ⋅ 7 = 14 4 ⋅ 7 = 28 
  14 + 14 = 2 ⋅ 14 = 28 
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4) Både addition och multiplikation 5) Använda addition/7 hoppen 
 
7 ⋅ 3 = 21     7 + 7 + 7 + 7 = 28 
21 + 7 = 28 
 
 
Analys av majoritetselevers lösningar 
 
Resultaten av den här uppgiften visar att eleverna behärskar multiplikationen för de kan 
räkna ut och förklara det på många olika sätt. Dessa är t.ex. tabellkunskap, dubbel och 
dubbel igen, sju hoppen eller använda addition till hjälp samt att använda både addition 
och multiplikation. För att eleverna ska kunna upptäcka dessa lösningar behöver de ha 
en grundläggande kunskap om multiplikation samt förståelse för det. 
 
 
Minoritetselevers lösningar  
 
1) Algoritmräkning 2) Dubbel och dubbel igen 3) Femskutten 
 
  27 7 + 7 =14 7 + 7 =14 5 + 5 = 10 10 + 5 = 15 
 ⋅  4  2  (28) 14 + 14 = 28 

108 
 
4) Ta sju gånger fyra 5) Dubbelt och dubbelt igen 
 
4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 28 7 ⋅ 2 = 14 
  14 + 14 = 28 
 
 
Analys av minoritetselevers lösningar 
 
Minoritetselevers kunskaper om multiplikation speglas också genom de olika lösningar 
som vi ser här ovan. De behärskar multiplikation eftersom de kan lösa uppgiften på 
olika sätt. Dessa lösningar är algoritmräkning, femskutten, ta fyra sju gånger och 
dubbelt och dubbelt igen.  Barnens kunskaper är begränsade eftersom elever som är från 
de tidiga åren kan inte räkna multiplikation i så stor utsträckning eftersom de inte har 
lärt sig det än. 
 
 
5.2.5. Fråga 5 
Peter har plockat 24 stenar på en skolresa. Han ska ge bort hälften till sin kompis 
Jonas. Hur många stenar har Peter kvar? Rita och skriv hur du räknar! 
 
Majoritetselevers lösningar  
 
1) 2)  
 
 
 
 
 



 

48 

3)   4)  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
5)   6)  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Analys av majoritetselevers lösningar 
  
Elevernas tankegångar visar att de flesta ritar först innan de ska räkna ut problemet. 
Genom detta kan vi se att eleverna förstår att de måste rita för att kunna visa hur de hade 
tänkt samt för att kunna lösa problemet. 
 
 
Minoritetselevers lösningar och analys av lösningarna 
 
1)   2) 
   
 
 
 
 
 
3)   4)  
 
   
 

 
 
 
 
5)  
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Analys av minoritetselevers lösningar 
 
Minoritetselever löser problemet genom att rita. Detta moment är viktigt vid ett 
eventuellt provtillfälle för att läraren ska kunna se hur eleven räknar och tänker. 
Resultaten visar att dessa elever har gått i skolan här i Sverige eftersom de räknar som 
majoritetseleverna gör.  Detta är självklart för dessa elever men det kanske inte är så 
självklart för elever som kommer från ett annat land. 
 
 
5.3. Slutsats 
 
De matematiska uppgifterna visar att föräldrarnas räknemetod i största del avviker från 
lärarnas sätt att räkna. Lärarna använder sig huvudsakligen av skriftlig huvudräkning 
medan föräldrarna väljer istället algoritmräkning. Eftersom den största delen av 
eleverna är från de lägre åren finner jag inte så stora skillnader i uträkningen av de olika 
problemen, däremot visas den grundläggande förståelsen som behövs för vidare studier 
i matematik. 

 
För att lärarna ska förstå den stora variationen hos föräldrarnas matematikkunskaper, 
behöver de tillvarata den variation av erfarenheter som olika kulturer medför, vilket ger 
perspektiv och ökad förståelse samt är en källa, som kan berika och vidareutveckla den 
egna verksamheten, anser Wener (1994). Avvikelser mellan föräldrar med utländsk 
bakgrund och svenska föräldrar visades vara stort i alla räknesätten. Det mesta 
avvikelser är i utseendet av uträkningen. Dessa metoder visas också av Paulsson (1989) 
och Kilborn (1995).  

 
Resultatet av denna undersökning visar föräldrarnas sätt att tänka och lösa uppgifter 
gentemot lärarna vilket gör att föräldrarna får svårigheter när de ska hjälpa sina barn 
med läxorna i matematik. Därför är det viktigt att lärarna informerar föräldrarna om 
elevernas skolgång samt om de olika räknesätt lärarna lär ut för att föräldrarna ska 
kunna vara delaktiga i barnens skolgång genom den hjälp de kan ge 
(Utbildningsdepartementet, 1994). 
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6. Resultat och analys av enkäter  
 
I detta avsnitt redovisas undersökningspersoners svar på enkätfrågor. Det kommer också 
att visas resultaten och analysen av de olika resonemang som respondenterna beskriver. 
För att jag ska kunna tydliggöra resultaten och analysen har jag delat upp materialet i tre 
underkategorier och dessa är elevers, föräldrars och lärarnas syn och inställning till de 
olika frågor som kopplas till läxor och kunskaper. Dessa utgår ifrån de olika teman som 
bygger på de frågeställningar som finns i problemformuleringen. Här nedan följer olika 
resonemang som de olika grupperna har haft. 
 
 
6.1. Tema 1 � Föräldrarnas hjälp med matematikläxor 
 
 
6.1.1. Elevers svar 
 
Elevernas svar på frågan om de brukar få hjälp av sina föräldrar var väldigt skiftande. 
10 elever svarade att de får hjälp eller att de ibland får hjälp när de fastnar eller när de 
inte förstår uppgiften. Här nedan följer deras resonemang. 
 
 

�Ibland får jag hjälp om jag inte förstår. Då brukar de hjälpa mig med hur man tänker.� 
 
�Ibland frågar jag när jag fastnar och verkligen inte kan räkna ut talet. Men ibland frågar 
jag inte för att jag skäms över att jag är så dålig på matte och vill inte framstå som ett IG-
barn. När jag får hjälp så förklarar de på vilket sätt jag ska räkna.� 
 
�Ja, föräldrarna förklarar så man förstår.� 
 
�Jag får hjälp när jag inte kan någonting men de låter mig klura på frågan först.� 

 
 
Det fanns också elever som inte får någon hjälp alls eftersom de tycker att de klarar sig 
själva utan föräldrarnas hjälp. Detta tydliggörs genom deras tankegångar som följer här 
nedan. 
 
 

�Jag klarar mig oftast själv.� 
 
�Nej för jag kan det mesta själv ibland.� 

 
 
En av skolorna som var representerade i min undersökning använder ingen 
matematikläxa. Detta ser vi också i en av elevernas svar: 
 
 

�Jag har inga läxor.� 
 
 

På frågan om de har berättat för sina lärare om hur de räknar hemma var svaret ett klart 
nej från de flesta av eleverna. Däremot svarade sex av barnen ja och beskrev vad deras 
lärare tyckte om det. Här nedan kommer några av deras svar: 
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�Ja, någon gång. Hon säger ja, bra sätt att räkna på. Och jaha och annat.� 
 
�Ja, läraren sa att det var bra hur mamma förklarar.� 

 
 
Analys av elevernas svar 
 
Den största delen av eleverna får stöd och handledning hemifrån. Detta överensstämmer 
med Högdins (2006) resultat, som beskriver att det är fler och fler föräldrar som 
regelbundet hjälper sina barn i skolarbetet. Vidare visar det att eleverna pratar inte så 
mycket med sin lärare om hur de löser uppgifterna hemma. Resultatet stämmer inte 
överrens med vad Holmegaard och Wikström (2004) anser eftersom de poängterar att 
lärarna ska kunna få grundläggande kunskaper om elevernas förutsättningar. Eftersom 
eleverna inte berättar hur de löser matematiska uppgifter hemma är det svårt att få 
kunskaper om det. Resultatet visar inga skillnader mellan etniska minoritetselevers 
respektive majoritetselevers svar eftersom de svarade ungefär likadant. 
 
 
6.1.2. Föräldrars svar 
 
Föräldrarna hjälper sina barn i olika utsträckning och på olika sätt. Detta visar också 
deras förklaringar. Nedan följer några av föräldrarnas svar på frågan i vilket omfattning 
och på vilket sätt de hjälper sina barn. 
 
 

�Varje dag skulle hon behöva men vi har inte mycket tid därför får hon oftast hjälp av sin 
storasyster.� 
 
�Genom att försöka få talet/problemet i så enkla begrepp som möjligt. Vi tar ofta kulpåsen 
till hjälp eller ritar en bild med stolpar eller något liknande för att det ska bli så enkelt som 
möjligt.� 

 
�Jag förklarar när det behövs. Jag tittar också hur har läraren uppgifterna.� 

 
�Förklara kanske på annat sätt än läraren i skolan.� 

 
�Jag hjälper inte speciellt. Det är mer att motivera honom och det han koncentrerar sig 
bättre på ämnet matematikläxor. Han kan ju matte, men han har så mycket annat att tänka, 
så det är bara att försöka med olika metoder att han koncentrerar sig på matteläxor. Någon 
gång med att skoja, eller med beröm eller med att visa honom konsekvenser.� 

 
 
Analys av föräldrarnas svar 
 
Svaren visar här att det finns olika uppfattningar hos föräldrar med utländskt bakgrund 
samt svenska föräldrar. Båda grupperna hjälper oftast sina barn genom förklaringar men 
det finns dock också skillnader när det gäller inställningen till läxhjälp. Medan å ena 
sidan försöker svenska målsmän förklara för sina barn på olika sätt, finns å andra sidan 
invandrarföräldrar som prövar åskådliggöra på sitt sätt dvs. på det sättet de har lärt sig. 
Dock finns det föräldrar med utländskt härkomst som hjälper sina barn på samma vis 
som de svenska föräldrarna gör. Resultaten stämmer överrens med Högdins (2006) 
studie om elevernas lärande. Hon betonar att elevernas lärande inte enbart sker inom 
skolans väggar utan det sker också i hemmet och på fritiden. Vidare stämmer det 
överrens med Paulssons (1989) studie som behandlar vikten av att behålla den kultur 
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som invandrarna har med sig från hemlandet. Genom föräldrarnas sätt att hjälpa till i 
skolarbetet också tydliggörs detta.  
 
 
6.1.3. Lärares svar 
 
Lärarnas uppfattning om elevernas läxhjälp är ganska identiska. I stort sätt vet alla 
lärare om eleverna får hjälp hemifrån eller inte. Nedan följer några citat från lärare som 
besvarar frågan om de vet elevernas läxhjälp från föräldrarna. 
 
 

�Ja, barnen visar och berättar att mamma eller pappa eller mor-farföräldrar gör så här. Ex. 
Är det OK? Ja, bara du förstår.� 
 
�Ja, i de flesta fall så vet man om de får hjälp hemma eller inte. Det vet jag genom att 
prata med barnen.� 
 
�Det får man fråga eleven ibland och höra sig för vid utvecklingssamtalen, Då får man lita 
på deras ord. Ibland ser man på deras läxor om de fått mycket, för mycket eller för lite 
hjälp.� 

 
 
På frågan om lärarna har frågat föräldrarna om hur de räknar hemma fick jag följande 
svar. Här nedan följer några svar. 
 
 

�Ibland, beror oftast på att man sällan träffar föräldrarna.� 
 

�Nej, jag vet att de räknar algoritmer.� 
 

�Ja, detta gör jag kanske i mer utsträckning för de elever som har problem med 
mattemetoder.� 

 
�Ja, det är viktigt att veta för att veta förutsättningarna för hemmet att hjälpa/förklara�� 

 
�Nej, jag vet att de flesta räknar annorlunda än vad vi gör i skolan. Därför brukar alltid 
förklara hur vi räknar på ett föräldramöte. Visa några tal helt enkelt.� 

 
 
Analys av lärarnas svar 
 
Svaren ger en bred uppfattning om lärarnas kännedom om elevernas läxhjälp hemifrån 
samt om hur föräldrarna försöker hjälpa sina barn i skolarbetet. De flesta av lärarna har 
inte frågat föräldrarna om hur de hjälper barnen eftersom pedagogerna redan vet att 
föräldrarna inte räknar som de lär ut men är ändå medvetna om vilka elever som får 
hjälp hemifrån och vilka som inte får det. Resultaten stämmer väl överrens med 
Ahlbergs (2001) beskrivning om lärarnas största utmaning är att grundlägga ett bra 
samarbete och en god kommunikation med föräldrarna. Detta kan spegla elevernas 
harmoniska utveckling i en trygg miljö. 
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6.2. Tema 2 � Skillnader mellan etniska minoritetsföräldrars 
respektive majoritetsföräldrars matematikkunskaper 

 
 
6.2.1. Elevers svar 
 
Genom elevernas förklaringar om de har lärt sig att räkna på annat sätt än skolan lär ut, 
är svaren väldigt varierande. Detta klargörs med att tre av majoritetseleverna svarade ja 
av de åtta som var representerade medan fyra av elever med utländsk härkomst svarade 
ja på frågan av de sju medverkande. Här följer deras förklarande anmärkningar 
 
 

�Ja, t.ex. med division (trappan).� 
 
�Ja, men jag förstår inte deras sätt.� 
 
�Ja. Mina föräldrar fast jag tycker att mitt sätt är enklare att räkna och förstå.� 
 
�Ja. Rita först och räkna hur mycket det är.� 
 
�Ja. Det var de som visade mig om det är ett högt tal så att jag ska ta den minsta först.� 

 
 
Analys av elevernas svar 
 
De etniska minoritetselevernas inställning till sina föräldrars kunskaper visar en mer 
positivt syn än de etniska majoritetselevernas eftersom troligen visar 
minoritetsföräldrarna sina barn på vilka sätt de har lärt sig räkna och de kanske vill att 
deras barn ska få bredare kunskaper om ämnet matematik. Detta stämmer överrens med 
vad Sjöqvist och Lindberg (1996) beskriver i sina resultat om att genom olika lösningar 
av uppgifter får eleverna flera olika infallsvinklar och ändå ser de att resultaten blir 
detsamma. Detta kan bero på att minoritetsföräldrar vill visa den metoden som de har 
lärt sig för de tycker att det var det bästa och enklaste sätten för uträkning av 
matematiska uppgifter. 
 
 
6.2.2. Föräldrars svar 
 
På frågan om hur de har lärt sig räkna, är svaren väldigt entydiga mellan majoritets och 
minoritetsföräldrarna. Dock påträffas också avvikelser som visas genom de belysande 
citat som jag kommer att redovisa. Bland föräldrarnsa svar upptäcktes att en förälder av 
någon anledning inte har besvarat frågan. Här nedan följer några av föräldrarnas 
reflexioner. 
 
 

�Genom att räkna tal av samma sort sida upp och sida ner.� 
 
�Addition och subtraktion har jag lärt mig genom mångårig tragglande i skolan med mest 
uppställningar. Vi hade t.ex. aldrig mellanled.�  
 
�Multiplikation skulle man kunna som ett rinnande vatten och division gjorde vi med 
�liggande stolen�.� 
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�Addition= uppställning och uträkning på papper samma med subtraktion, multiplikation 
samma med uppställning, division med trappan, dålig på huvudräkning.� 
 
�Vi fick i skolan tabell med gånger från 1 till 10 och fick lära mig utantill. Det samma med 
division. Plus vi räknade mycket i skolan och hemma sedan minus och samma sak. Vi 
räknade mycket med plastpinnar och ringar av plast.� 
 
�Vi började med att ställa upp när vi var 7 år gamla.� 

 
Mamman har inte gått i skolan. Pappan: Räknar med uppställning (hjälpt av mig med 
skrivningen).� 

 
 
Analys av föräldrarnas svar 
 
Resultaten redovisar likheter och skillnader mellan minoritets- och majoritetsföräldrar. 
Det visar t.ex. att det finns förälder som aldrig har gått i skolan och därtill även klargörs 
att de flesta av föräldrarna har fått erhålla tabellkunskaper som betyder att de fick lära 
sig tabeller utantill och kunna dem som ett rinnande vatten. Vi har även fått bekräftelse 
på att deras dominerande räknesätt är algoritmräkning. I vidare mening stämmer 
resultaten överrens med Paulssons (1989) och Holmegaard och Wikströms (2004) 
teorier om att människor från andra länder måste få möjlighet att behålla de räknesätt de 
har lärt sig i sitt hemland. Detta gäller också svenska föräldrar som har lärt sig att räkna 
på annat sätt än skolan lär ut. På detta sätt kan elevernas förståelse kopplas samman 
eftersom, som Sjöqvist och Lindberg (1996) beskriver, eleverna får förståelse för olika 
lösningar och andra kulturer. 
 
 
6.2.3. Lärares svar 
 
Lärarnas uppfattning om några skillnader mellan minoritets och majoritetsföräldrar 
redovisas i exemplen nedan. 
 
 

�De har oftast högre kunskaper än �svenska� föräldrar.� 
 
�Invandrarföräldrar är mer krävande och vill att barnen ska räkna som de har lärt sig och 
att vara längre i matematiken. De gillar inte den metoden vi använder för de tycker att det 
är �flummatematik� och inte rena räkning.� 
 
�Jag har inte märkt någon skillnad.� 
 
�Ingen uppfattning då jag har lite erfarenhet av detta.� 

 
 
Analys av lärarnas svar 
 
De flesta av lärarna har inte stora erfarenheter om föräldrarnas kunskaper speciellt när 
det gäller etniska minoritetsföräldrar. Det visas dock också att det finns lärare som ändå 
har liten uppfattning om föräldrarnas matematikkunskaper och tror att den största 
skillnaden är att minoritetsföräldrarnas syn på matematikämnet och inställning till det 
oftast är negativt och att dessa föräldrar är mer krävande. De ställer oftast höga krav på 
sina barn och på lärarna. Detta bestyrks också av Ahlberg (2001). Hon pekar på i sitt 
resultat att en del föräldrar tycker att barnen ska undervisas i matematik på det sätt som 
de själva undervisades en gång. De anser också att elevernas kunskapsutveckling sker 
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när de sitter i sina bänkar och jobbar tyst. Detta kan leda till att eleverna kommer att 
hata skolan eftersom de inte får det moraliska stöd som de skulle behöva. 
 
 
6.3. Tema 3 � Lärarnas inställning till elevernas tidigare 

mattekunskaper 
 
Eftersom eleverna inte har fått frågan om hur deras lärare tar tillvara deras kunskaper 
kommer jag därför bara att redovisa två infallsvinklar. Dessa är föräldra- och 
lärarperspektiv. 
 
 
6.3.1. Föräldrars svar 
 
På frågan om läraren har frågat om barnens tidigare kunskaper finner vi i stort sätt ett 
klart nej. Dock finns det några föräldrar som svarade ja och några föräldrar som skulle 
ha velat att läraren ha frågat de om barnens tidigare kunskaper. Orsakerna besvaras i 
följande resonemang. 
 
 

�Givetvis vill jag att läraren hör av sig för angående mitt barns kunskaper. Däremot har 
jag inte fått frågan om då känner jag mig lugn för att mitt barn reder ut det som mitt barn 
förväntas reda ut för sin ålder. Detta stäms ju av vid samtalen 2 gånger om året 
dessutom.� 
 
�Jag tror att de har frågat. Hon ville veta om barnen gör sina läxor eller inte. Om vi gör 
matteläxan tillsammans eller inte.� 
 
�Nej.  Ja, det skulle jag vilja för då kanske skulle jag kunna hjälpa.� 
 
�Hon vet att han alltid haft lätt för matematik. 
Nej, behövs inte eftersom barnen har testats i skolan.� 
 
�Nej, jag tror att hon fick reda på detta när det blev överlämning.� 

 
 
Analys av föräldrarnas svar 

 
Svaren beskriver hur lite samarbete som finns mellan läraren och föräldrarna och hur 
lite lärarna vet om elevernas tidigare kunskaper. För att läraren ska kunna bemöta 
eleven är det viktigt med bra kommunikation samt att veta elevernas tidigare kunskaper. 
Därför behöver lärarna ta större ansvar. De måste ta reda på elevernas tidigare 
kunskaper både från läraren som har haft det barnet och från föräldrarna. Eftersom 
lärande inte sker enbart i skolan utan också i hemmen, behöver lärarna ta reda på de 
olika sätt föräldrar använder vid eventuell hjälp med matematikläxor. Detta poängteras 
också av Rönnberg och Rönnberg (2001) när de redovisar konsekvenserna om elevernas 
beteende som ett ständigt misslyckande.  
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6.3.2. Lärares svar 
 
Lärarnas reflektioner om de har frågat föräldrarna om elevernas tidigare kunskaper 
resulterar i ett tydligt nej, men trots allt hittar vi lärare som svarade ja på frågan. En av 
lärarna har inte ens reflekterat över detta. Här nedan följer deras resonemang. 
 
 

�Ja för att få föräldrars uppfattning om barnens matematiska förmåga. Svårigheter eller 
om barnet har lätt för sig.� 
 
�Nej. Det har jag inte reflekterat över.� 
 
�Jag har de lägre åldrarna och där behövs det inte. Däremot om det kommer en ny elev i 
klassen vill jag ha information från den tidigare läraren genom överlämning annars frågar 
jag föräldrarna om elevens kunskaper.� 
 
�Nej! Jag anser att det är jag som är lärare som har professionen inom matten. Däremot 
lärare som har undervisat barnet tidigare vill jag gärna ha information av.� 

 
 
Analys av lärarnas svar 
 
Vissa lärare anser inte att de inte behöver fråga föräldrarna eftersom de testar eleverna i 
skolan samt att de får information från tidigare pedagoger vid överlämning. Om dessa 
lärare bygger sina kunskaper bara på de andra pedagoger som har tidigare haft eleverna, 
hur ska då dessa lärare få vetskap om eleverna som kanske har lärt sig olika 
räknemetoder från sina föräldrar. Detta anser också Högdin (2006) i sin rapport när hon 
beskriver att elevernas lärande inte sker enbart inom skolans väggar. Lärarna måste 
skapa ett bra samarbete och kommunikation för att de ska utgå ifrån elevernas tidigare 
kunskaper och erfarenheter. Till detta behöver lärarna ha vetskap om både elevens och 
föräldrar tidigare matematikkunskaper. 
 
 
6.4. Tema 4 � Fördelar och nackdelar med läxhjälp hemma 
 
 
6.4.1. Elevers svar 
 
På frågan hur eleverna skulle reagera om deras föräldrar skulle hjälpa dem på det sätt de 
har lärt sig när de gick i skolan, visas en positiv inställning från både minoritets och 
majoritetselever. Det var bara ett barn i varje grupp som svarade att det inte vill att 
föräldrarna visar andra metoder för de vill räkna på sitt sätt. Se följande tankegångar. 
 
 

�Det skulle vara roligt att lära sig ett nytt räknesätt.� 
 
�Blir lite arg för jag vill räkna som i skolan.� 
 
�Bra för då kan man lära något som är lättare.� 
 
�Bra för då kan man lära något som är lättare.� 
 
�Bra. För om det är ett svårt tal så lär jag mig att lösa det på olika sätt.� 
 
�Jag skulle säga att jag vill räkna på mitt sätt och fortsätta med det.� 
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�Jag skulle tycka det var konstigt eller så skulle jag tycka att det var lättare än den läraren 
visar eller svårare.� 

 
 
Analys av elevernas svar 
 
Eleverna tyckte i stort sätt att det skulle vara roligt att lära sig ett nytt sätt att räkna för 
de förväntar sig att det skulle hjälpa dem med förståelsen och för att de skulle få flera 
olika infallsvinklar. Detta stämmer med Liedmans (2001) och Carlgrens (1997) studier 
om kunskap. Kunskap är ett evigt lärande som vi ständigt behöver praktisera för att 
kunna lagra i vårt minne och utifrån den kunna bygga upp nya erfarenheter och 
kunskaper (Liedman, 2001). Barnen behöver befästa de grundläggande kunskaperna för 
att inte kunna bli påverkade på ett negativt sätt vid eventuell hjälp av föräldrarna på 
deras sätt. 
 
 
6.4.2. Föräldrars svar 
 
Föräldrarnas reflektioner på frågan om vad de anser om ifall deras barn skulle påverkas 
om de hjälper dem på sitt sätt, var svaren mycket olika. Detta visas också i deras svar 
som följer här nedan. 
 
 

�Många olika lösningar på samma tal kan ju finnas, så mitt barn kanske kan förstå min 
lösning lättare än lärarens.� 

 
�Riktigt bra är det väl inte. Det hade varit bra om skolan gjort klart för föräldrarna vilka 
regler som gäller för uppställning/uträkning av matteläxan. Vi kan bara förmedla vad vi 
en gång lärde oss i skolan.� 

 
�Förmodligen negativt. De lär sig räkna på olika sätt. Så var det när jag gick i skolan och 
räknade division t.ex. Mina föräldrar kunde t.ex. inte �trappan�. Jag var förvirrad!� 

 
�Det blir positivt för hon kan få två olika sätt att räkna och välja det som passar henne. 
Det är upp till henne hur hon vill göra bara hon förstår.� 

 
�Det påverkar henne om jag hjälper på mitt sätt. Läraren måste hjälpa till så att det inte 
uppstår sådana konflikter. Jag vill inte att hon ska tänka på två sätt för då kan det uppstå 
krock emellan två räknesätt.� 

 
�Han blir helt förvirrad och menar som alla barn har alltid sagt: �Det gör vi så i skolan 
och så skulle vi göra det.� Det är också okej, eftersom barn i denna ålder är inte mogen att 
välja ett annat sätt att lösa uppgifter.� 
 
 

Analys av föräldrarnas svar 
 
De flesta av föräldrarna tyckte att deras barn skulle påverkas negativt och att det skulle 
vara bättre för barnen om de lärde sig bara det sättet som skolan visar. Föräldrarna tror 
att det bara är lärarens sätt att räkna som är det bästa för deras barns utveckling. Om 
föräldrarna tycker att det sätt de använder är fel, måste de lära sig skolans sätt att räkna. 
Eftersom föräldrarna ska vara ett stöd för sina barn behöver de finnas med i 
bakgrunden, som också Högdin (2006), Olsson och Olsson (2000) samt Trygg m.fl. 
(2004) poängterar. Samtidigt ska föräldrarna ta reda på de olika sätt eleverna lär sig 
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räkna för att kunna hjälpa till i hemuppgifterna. Om föräldrarna inte lär sig skolans sätt 
att räkna kan följderna bli att eleverna får en begränsad hjälpmöjlighet eftersom 
föräldrarna inte kan hjälpa de på grund av att de inte kan skolans sätt att räkna. 
 
 
6.4.3. Lärares svar 
 
Lärarnas uppfattningar om fördelen och nackdelen av läxhjälp när föräldrarna inte 
räknar som lärare lär ut visar många positiva inställningar. Här följer några av lärarnas 
reflektioner. 
 
 

�Fördelen är att barnen får stöd hemifrån: Det viktigaste är att förstå matematik och kan 
föräldrarna hjälpa till där är mycket vunnit sedan spelar det inte så stor roll hur de räknar.� 

 
�Fördelen är ju om det ger rätt svar för eleven se på fler sätt att räkna samma uppgifter och 
att de får hjälp. Nackdelen att det kan förvirra och att det kan vara att vi bygger upp 
kunskapen utefter en viss mall.� 

 
�Föräldrarna och barnen lär sig tillsammans och kanske diskuterar varför det har ändrats och 
vad som är bra/dåligt.� 

 
�Föräldrarna är en resurs. De kanske kan hjälpa på ett annat sätt än jag. Det kan vara bra!� 

 
 
På frågan om eleverna skulle bli förvirrade var det följande svar som har representerats. 
Se nedan. 
 
 

�Ja! Om de inte har begreppen klara, förstår de inte. Nej! Om de har full förståelse för 
begreppen det handlar om. Förståelsen är absolut viktigast.� 

 
�Inte så länge de känner sig trygga med min metod. Alternativa metoder och lösningar är 
alltid bra.� 

 
�Jag har stött på elever som har blivit frustrerade för att de tror att man måste göra på ett 
speciellt sätt när man löser matteuppgifter. Ofta beror det på att eleven förväntar sig att man 
bara kan eller får lösa en uppgift på lärarens sätt.� 

 
�Nej för de får flera sätt presenterade här i skolan.� 

 
 
Analys av lärarnas svar 
 
Lärarnas bedömning om läxhjälp hemifrån när föräldrarna inte räknar som de lär ut, 
presenteras i resultaten. Lärarna anser å ena sidan att det är en fördel för eleverna att få 
hjälp och stöd hemifrån och å andra sidan är nackdelen att eleverna kan bli förvirrade. 
Detta stämmer överrens med Högdins (2006) uppfattning om att föräldrarna behöver 
finnas med i bakgrunden som ett moraliskt stöd. Några av lärarna ansåg att eleverna inte 
skulle bli förvirrade om deras begrepp är befästa. Detta beskriver igen att elevernas 
grundläggande kunskaper behövs befästas för att eleverna inte ska påverkas vid 
inlärningen av nya metoder. 
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6.5. Tema 5 � Krav på läraren 
 
Eftersom eleverna inte har fått frågan om krav på lärare, kommer inte heller deras svar 
att redovisas. Däremot presenteras föräldra- och lärarperspektiv. 
 
 
6.5.1. Föräldrars svar 
 
På frågan vilka krav som ställs på läraren visas två olika resonemang. Den ena är att det 
inte ställs några krav på läraren och den andra att de behöver ge mer information. Här 
nedan följer föräldrarnas resonemanger. 
 
 

�Att läraren tillåter att man räknar på olika sätt.� 
 

�Lärarens uppgift är att lära mitt barn räkna inte mig. Så jag ställer inga krav på läraren för 
egen räkning utan bara för mitt barn.� 

 
�Om läraren vill att vi ska hjälpa våra barn med läxorna så får läraren också tala om hur!� 

 
�Skolan måste ta initiativ, annars kvarstår problematiken.� 

 
�Inga krav ställs på lärarna för de bryr sig inte om hur vi räknar. De tänker bara på sitt sätt 
att räkna och de behöver inte kunna de olika ländernas sätt att räkna.� 

 
�Inga krav på läraren. De behöver inte veta hur jag räknar. Det är bra så som det är nu.� 

 
�Ingen krav ställs på läraren. De gör det som står i läroplanen och jag tycker att det går bra.� 

 
 
Analys av föräldrarnas svar 
 
Minoritetsföräldrars uppfattningar skiljer sig mycket från majoritetsföräldrarnas genom 
att dem ställer oftast inga krav på läraren. De flesta av invandrarföräldrarna anser att det 
är bra så som det är nu och att lärarna behöver inte veta hur de räknar. Å andra sidan 
resulteras att majoritetsföräldrarna vill ha mer information och tips på olika sätt för att 
de ska kunna hjälpa sina barn. Den sistnämnda gruppens uppfattningar stämmer också 
överrens med vad Läroplanen (1994) betonar, nämligen att skolan ska informera 
föräldrarna kontinuerligt om barnens skolgång. Här ingår också de olika räknesätt de lär 
ut. I vidare mening kan vi se föräldrarnas och skolans betydelse i elevernas 
kunskapsutveckling som också presenteras i Högdins (2006) teori. 
 
 
6.5.2. Lärares svar 
 
Lärarnas självreflektion över kravet på sig själva när de vet att föräldrarna inte räknar 
som de lär ut. Här nedan visas några av deras reflektioner. 
 
 

�Det är jag som står för professionalismen så jag anser att en dialog som krävs så att man 
kan förklara ur bägges perspektiv hur man skall gå vidare. Barnet får inte komma i kläm 
mellan eventuella motstridigheter.� 

 
�Att jag gör föräldrarna medvetna om hur vi räknar och att de försöker förstå metoderna.� 
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�Att jag är medveten att det förekommer olika sätt att lösa problem.�  
 

�Att presentera vårt räknesätt så att föräldrarna förstår vad vi håller på med.� 
 
 
Analys av lärarnas svar 
 
Lärarnas självreflektioner visar att de är ansvariga för att informera föräldrarna om de 
olika räknesätt de lär ut samt att skapa en bra relation mellan sig och målsmän. 
Resultaten visar också att vissa av lärarna vill att föräldrarna ska försöka förstå metoden 
som de erbjuder eleverna. Jag kan återigen koppla resultaten till Högdins (2006) teori 
om lärarnas vikt i samarbetet och förståelsen för de olika räknesätten. 
 
 
6.6. Tema 6 � Elevers, föräldrars och lärares tankar om läxhjälp 
 
 
6.6.1. Elevers svar 
 
Elevernas inställning till matteläxor visas i följande citat, vilka redovisar att de tycker 
att matteläxor är viktiga för deras utveckling och i det kommande livet. 
 
 

�De är viktiga för mig för jag tycker de är roliga.� 
 

�Ja, för då får man tänka matte hemma också och får lugn och ro. Jag tänker bättre då. 
Matteläxor är ganska roliga.� 

 
�Ja. Jag svarar ja för att jag tänker på min framtid. Jag tycker själv att jag är flitig. Jag tycker 
matte är kul.� 

 
�Ja matteläxor är viktiga för mig därför att man lär sig att ta ansvar och det är ett bra 
tidsfördriv t.ex. när det regnar.� 

 
�Ja, för då lär man sig mer och om man försöker själv så kan man nog!� 

 
�Den är rolig och viktigt för mig för att jag kan lära mig räkna riktigt.� 

 
�Ja för man måste lära sig matte och det är viktigt för alla barn i skolan.� 

 
 
Vikten av att få hjälp i matteläxor visar däremot väldigt stora skillnader mellan 
minoritets- respektive majoritetselever. Här nedan presenteras elevernas åsikter om det.  
 
 

�Ibland är det viktigt, för då får jag mer stöd och då brukar det gå lättare.� 
 

�Nej. Jag lär mig själv men mamma och pappa säger hur de gjorde och gör matte.� 
 

�Nej, jag måste lära mig själv.� 
 

�Nej för mig är det inte det. Men det är för jag klarar mycket själv hemma.� 
 

�Ja för att man kanske inte förstår ett tal och då är det bra att få hjälp. Men de ska inte hjälpa om 
man inte vill det.� 
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�Ja det är det, för då får jag reda på hur man ska lösa uppgiften.� 
 
 
Analys av elevernas svar 
 
Det är viktigt för eleverna att få matteläxor, men samtidigt kan noteras att läxhjälp inte 
är så viktiga för dem i deras kunskapsutveckling. Resultaten visar att vissa elever klarar 
sig själva och därför inte vill ha hjälp, men tycker ändå att matematikläxor är viktiga för 
dem. Föräldrarna behövs bara i bakgrunden som ett stöd. Detta stämmer överrens med 
Högdins (2006) teori om föräldrarnas moraliska stöd. 
 
 
6.6.2. Föräldrars svar 
 
På frågan vad föräldrarna tyckte om matematikläxor ser vi väldigt skilda uppfattningar, 
men i stort sätt anser föräldrarna att det är bra med matteläxor. Här nedan följer det 
deras resonemang. 
 
 

�Jag tycker att barnen har tillräckligt med tid i skolan och skall hinna med skolarbetet där. 
Läxor endast när barnen inte gjort det de skall i skolan.� 
 
�Mycket bra! Jag tycker att det är nyttigt att lära sig matte, det har man igen i hela livet. 
Även bra att barnen lär sig att ha läxor.� 
 
�De skulle kräva mer för om barnen inte lär sig räkna kan de inte räkna utan miniräknare. 
Multiplikationstabellen är ett måste för att kunna räkna i huvudet.� 
 
�Det är bra, så har han lite träning och jag ser hur de räknar.� 
 
 

Föräldrarnas resonemang på frågan om de skulle vilja förändra något i 
matematikläxorna var den största andelen av minoritetsföräldrar som svarade nej medan 
majoritetsföräldrar tyckte både och. 
 
 

"Ja, endast läxor när eleven ej gjort vad den skall på lektionen.� 
 

�Ja, jag såg gärna att skolan var mer tydlig om hur räknetal skall lösas både mot elev och 
föräldrar.� 

 
�Ja, Jag tycker att barnen skulle få uppgifter att räkna hemma. Han kan inte lära sig matte 
utan att han tränar och tränar varje dag. Man ska inte använda miniräknare i grundskolan då 
lär man sig ingenting.�  

 
�Nej för det inte går att förändra något för läraren går efter matteboken.� 

 
 
Analys av föräldrarnas svar 
 
Resultaten av denna fråga visar att föräldrarna anser att läxor är bra att ha men också 
motsatsen. Vissa föräldrar tycker att det finns gott om tid i skolan för att eleverna ska 
göra sina skolarbeten, men om de inte skulle hinna med är det OK att skicka hem läxan. 
När det gäller om de skulle vilja förändra något med matteläxor visade resultaten att 
invandrarföräldrar svarar oftare nej än majoritetsföräldrarna. De minoritetsföräldrar som 
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vill förändra något skulle vilja ha mer läxor och att lärarna skulle kräva mer av eleverna. 
Resultaten styrker Ahlbergs (2001) beskrivning av minoritetsföräldrars inställning till 
ämnet matematik och läxor. Ahlbergs resultat syns också i detta, eftersom vissa av 
föräldrarna är väldigt kritiska. Resultaten blir då att de föräldrar som är kritiska och 
kräver mycket av sina barn och läraren kan leda till att läraren känner en viss oro och en 
känsla av ett alltför begränsad samarbete. 
 
 
6.6.3. Lärares svar 
 
För att få svar på frågan vad lärare anser om läxhjälp fick jag ställa tre frågor. Den ena 
handlade om vad de tyckte om matteläxor och om de tyckte att det var viktigt för 
elevernas kunskapsutveckling. Här nedan följer några svar. 
 
 

�Kunskapsutvecklingen tror jag sker både hemma och i skolan med eller utan läxor! T.ex. i 
affären, spel av olika slag, klockan m.m. Läxor kan vara bra för vissa barn. Viss 
färdighetsträning och innötning av multiplikationstabell, tiokompisar m.m. Problemlösning - 
förberedda för att kunna diskutera olika lösningar i skolan.� 

 
�I lagom mängd är det bra. Har en elev det jobbigt i skolan tycker inte jag det är bra att 
skicka hem för mycket läxor. Då dödar jag elevens intresse ännu mer. Lite läxor är bra inte 
mycket.� 

 
�De ska vara roliga, praktiska och inte för svåra. Läxor ska befästa det de redan lärt sig i 
skolan.� 

 
 
Den andra frågan handlar om rekommendationer som lärarna skulle ge föräldrarna som 
inte räknar som skolan lär ut. Detta resulterade i en bred uppfattning bland lärarna, och 
visas i följande redovisningar. 
 
 

�Försök ta till er så som vi och barnen räknar. Vi erbjuder olika strategier och då vill vi att 
barnen lär sig dem.� 
 
�Fortsätt att räkna annorlunda! Ge barnen fler insikter att lösa problem. Om eleven blir 
frustrerad för att föräldern inte lär ut på samma sätt, kan man försöka att tydliggöra att det 
inte finns i min mening något �rätt sätt� eller �fel sätt�.� 

 
 
Den tredje frågan handlade om lärarnas uppfattning om samarbete när båda föräldrarna 
och skolan har en uppfattning om varandras sätt att räkna. I följande resonemang 
presenteras deras uppfattning. 
 
 

�Det är alltid bra med samarbete men det är läraren som är den pedagogiskt ansvarige. I en 
klass kan det innebära många olika metoder om alla föräldrar skall medverka det kan skapa 
kaos hos barnen.�  

 
�Kommunikation är viktigt. Förstår skolan föräldrarnas problem och tvärtom har vi kommit 
långt.� 

 
�Det är en självklarhet. Vi pratar �samma språk�! Vi måste vara öppna och lyhörda. Vi 
måste förstå varandra i det matematiska tänkandet och språket.� 



 

63 

 
�Man kan lära sig av varandra och bidra på olika sätt. Vissa saker kanske måste göras på 
skolans sätt.� 

 
 
På den sista frågan som pekar på om lärarna skulle vilja förändra något i 
matematikläxorna var följande resonemang representerade. 
 
 

�Mer problemlösning som vi kan diskutera i skolan. Visar att det finns olika sätt att lösa 
samma problem.� 

 
�Inga regelbundna läxor. Däremot �träna hemma läxor�. När man märker att ett barn 
behöver träna ett moment lite extra så skickar man hem material och barnen tränar hemma. 
Givetvis inte barn med mattesvårigheter. Fler praktiska exempel som är färdiga och som 
skulle passa in i vardagen för att få en verklighetsförankring.� 

 
 
Analys av lärarnas svar 
 
Lärarnas reflektioner över matteläxornas vikt och om olika rekommendationer från 
lärare, visar väldigt breda uppfattningar och inställningar om föräldrarnas sätt att hjälpa 
till med matteläxor. Resultaten beskriver också att lärarna vill i viss utsträckning 
förändra matteläxor men att de har begränsningar i detta. Förståelse för varandras 
räknesätt visade både positiva och negativa inställningar. Resultaten stödjer 
Läroplanens (1994) krav på samarbete och kommunikation. Där beskrivs det att skolan 
ska stödja föräldrarna i deras ansvar för elevernas utveckling. Till detta behövs det att 
arbetet sker i gemenskap med hemmen. 
 
 
6.7. Slutsats 
 
Föräldrarnas aktiva intresse och stöd för barnens skolgång belyses i resultaten samt 
lärarnas inställning till läxhjälp oavsett om föräldrarna räknar som lärarna lär ut eller 
inte. Föräldrarna visar i sina svar att matematikläxor är viktiga för barnens 
kunskapsutveckling samt att deras egen engagemang är betydelsefull.  

 
För att eleverna ska kunna bygga upp en trygg identitet behöver de att föräldrarna finns 
i bakgrunden som ett moraliskt stöd. Detta poängteras också i Högdins (2006) rapport. 
Till elevernas harmoniska utveckling krävs att målsmän och skolan har en god 
kommunikation och ett bra samarbete. För att båda parterna ska lyckas med detta 
behövs deras engagemang och intresse.  

 
Elevernas ivriga intresse för att lära sig nya metoder belystes genom elevernas svar. Det 
är viktigt att eleverna får möjlighet att se olika infallsvinklar för att kunna välja ut det 
som passar bäst för den. 

 
Lärarnas kunskaper om elevernas läxhjälp är väldigt bred för att de vet hur mycket hjälp 
eleverna får och i vilken utsträckning. Däremot föräldrarnas räknesätt vet dessa lärare 
inte så mycket eftersom de inte har frågat föräldrarna om vilka metoder de använder i 
hemmet. Många av lärarna som svarade på enkätfrågorna anser att föräldrarna använder 
sig av algoritmräkning för att lösa matematiska uppgifter. Dessa lärare har kanske 
vetskap om de olika sätt som �svenska� föräldrar räknar men de oftast har inte 
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kännedom om minoritetsföräldrarnas sätt att räkna. Därför är det viktigt att de tar reda 
på det, för att kunna hjälpa dessa föräldrar med förståelse och förklaringar om de 
metoder skolan använder sig av. 
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7. Resultat och analys av intervjuer 
 
Denna del av uppsatsen beskriver lärarnas reflektioner över de frågorna jag ställde på 
intervjun. Deras resonemang och tankegångar kommer att analyseras och tydliggörs. 
Deras inställning och syn på föräldrarnas matematikkunskaper och dessa föräldrars 
läxhjälp kommer att vara tyngdpunkten i detta kapitel. För att lättare kunna följa 
lärarnas insikter har jag delat upp kapitlet i underkategorier som bygger på de 
frågeställningar som jag använde i problemformuleringen och kategorisera dem i olika 
teman. Nedan följer dessa teman med lärarnas förklaringar på frågorna samt mina 
analyser. 
 
 
7.1. Tema 1 � Föräldrarnas hjälp med matematikläxor 
 
Lärarnas uppfattning om elevernas läxhjälp är ganska brett, eftersom de ser hur eleverna 
har gjort läxorna och att de brukar diskutera detta på föräldramöte samt på 
utvecklingssamtalet. Här nedan följer några exempel på lärarnas resonemang. 
 
 

�Ja det vet jag ju för att jag ser ju det när de har varit med och att vi har pratat så mycket om 
det att de inte ska göra läxorna åt dem för det är lätt att de gör, men att de är med och tittar. 
Jag tycker att det är viktigt att de vet vad barnen håller på med och när man har hemläxor så 
de kan inte undgå. Det tycker jag. Och barnen kan få lite hjälp ibland med och fråga. Om 
man kan hitta sådana läxor som ibland man ska försöka få föräldrarna delaktiga i, är det 
tycker jag också bra fast det är ju svårt att hela tiden ha det men då och då kan vara bra för 
de tycker är roligt att också få vara med.� 

 
�Alla behöver inte hjälp hemifrån. De som behöver extra hjälp försöker vi ge extra hjälp. 
Oftast så känner man till de eleverna. Då försöker man kanske hjälpa lite mer än vad de som 
får mycket hjälp hemifrån.� 

 
�Nej, det har jag inte gjort jag vet hur de räknar hemma jag vet att de räknar med algoritmer. 
Vi tar alltid upp det här hur vi räknar på föräldramötet och alla föräldrar, i början var det jag 
som tog upp det, nu är föräldrarna så vana att nu är det föräldrarna som tar upp det här. Hur 
ska vi göra? Hur ska vi göra för att hjälpa vårt barn, hur räknar ni och så får man visa hur 
man räknar?� 

 
 
Analys av lärarnas svar 
 
Lärarna vet hur mycket hjälp barnen får hemifrån och på vilket sätt. De redovisar också 
det sätt som de informerar föräldrarna, eftersom de oftast vet att föräldrarna inte 
använder samma räknemetoder som skolan och det är därför viktigt att ge en grundlig 
information till föräldrarna om det. Resultaten bestyrker Läroplanens (1994) krav på 
skolan när det gäller vikten av information. 
 
 
7.2. Tema 2 � Skillnader mellan etniska minoritetsföräldrars 

respektive majoritetsföräldrar matematikkunskaper 
 
Lärarnas kunskaper om skillnader i minoritetsföräldrars respektive majoritetsföräldrars 
matematikkunskaper kommer att redovisas genom deras kommentarer och 
resonemanger. De flesta av lärarna har inte någon uppfattning om skillnader 
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kunskapsmässigt men däremot föräldrarnas syn på ämnet matematik och om läxorna. 
Här nedan följer några reflektioner. 
 
 

�Jag träffar inte många invandrarföräldrar men av dem jag träffat så har jag inte märkt direkt 
att det skiljer så mycket mellan svenskar eller invandrares mattekunskaper. Däremot så 
skiljer deras syn på matte, det är den som skiljer mest. Och då tycker de att barnen ska gå 
fortare fram. De ska lära sig mer saker och mer avancerad matte och så även i de lägre 
åldrarna. Men just minoritetsföräldrarnas egna mattekunskaper jämfört med de svenska 
föräldrarnas har jag inte märkt några större skillnader.� 

 
�Jag har den uppfattningen att alla invandrarföräldrar har större krav på sina barn och jag 
tror att, och jag har också upplevt, att det ska vara väldigt snyggt och prydligt i deras böcker, 
fint uppställt och noggrant. Så att de har en högre kravnivå.� 

 
�Jag har faktiskt ingen aning för jag har så dåligt underlag att jämföra med.� 

 
 
Analys av lärarnas svar 
 
Resultaten visar att lärarna inte har så stora erfarenhet av minoritetsföräldrar, vilket gör 
att det blir svårt att ge en uppfattning om några skillnader. Däremot har några av lärarna 
en uppfattning om dessa föräldrars syn på matematik. Vi kan också se lite 
generalisering i en av lärarnas svar när hon säger att �alla invandrarföräldrar har större 
krav på sina barn�. Detta visar också Ahlbergs (2001) undersökning när hon pekar på 
föräldrarnas inställning till den nya pedagogiken. 
 
 
7.3. Tema 3 � Lärarnas inställning till elevernas tidigare 

mattekunskaper 
 
På frågan om de har frågat föräldrarna om elevernas tidigare mattekunskaper var svaret 
ganska enhetlig, eftersom nästan alla lärare svarade att de inte har gjort det. Här nedan 
följer några förklaringar. 
 
 

�Det har hänt att jag har pratat med föräldrarna om det är ett barn som har stora svårigheter 
och frågat hur de själva har haft det men egentligen inte annars.� 

 
�Nej, inte föräldrarna, inte elevernas tidigare kunskaper eftersom jag får dem så tidigt, jag 
får dem ju direkt i ettan så att det är det som kommer ifrån förskolan som man använder sig 
av.� 
 
 

Analys av lärarnas svar 
 
Lärarnas inställning till elevernas kunskaper är varierande. Om det finns en elev som 
har svårigheter så pratar lärarna med föräldrarna, medan de duktigastes tidigare 
kunskaper kanske inte är så viktiga.  Eftersom lärarnas uppgift är att se till att eleverna 
klarar målen i matematik sätts större krav på dem att samarbeta mer med de svagaste 
elevers föräldrar. Som också Ahlberg (2001) poängterar i sin undersökning, nämligen 
att lärarens största utmaning att grundlägga ett bra samarbete och en god 
kommunikation med föräldrarna, men här menar författaren att samverkan ska ske med 
alla elevers föräldrar och inte bara med dem som är svaga. 
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7.4. Tema 4 � Fördelar och nackdelar med läxhjälp hemma 
 
Vid reflektioner över fördelar och nackdelar, resoneras nästan likadant hos lärarna i 
intervjun. De anser att det är bra att eleverna får hjälp hemma oavsett föräldrarnas 
tidigare kunskaper medan nackdelen kan bli att dessa elever kan bli förvirrade. Nedan 
följer några resonemang. 
 
 

�Den stora fördelen är ju alltså att barnet känner att de har stöd där hemma. Att de kan 
komma hem och att mamma och pappa hjälper till hemma och har ansvar. Barnet ser till att 
läxorna blir gjorda Det är ju den fördelen i så fall med läxor så är det ju att barn får det här, - 
nu har jag en uppgift att göra hemma och den ska ju göras och tar ansvar för det. Så 
fördelarna är ju att barnet känner att de har stöd. Nackdelen kan vara att barnet kan bli 
förvirrat. Så här räknar mamma och pappa och så här säger fröken att jag ska räkna.� 

 
�En fördel kan ju vara att eleverna på olika sätt kan se hur man kan räkna. Det är ju en 
fördel om de kanske tycker att det är lättare att räkna som föräldrarna gör. Då anammar de 
ju säkert det här räknesättet och de bryr sig inte om de tycker att det är krångligt. Det är 
både en fördel och nackdel. Nackdelen är att de kan röra ihop det. Jag tror att det här är en 
risk.� 

 
 
Analys av lärarnas svar 
 
Presentationerna synliggör att fördelen med läxhjälp är att eleverna känner en trygghet 
samt att de känner stöd från föräldrarna. Detta stämmer överrens med Läroplanens 
(1994) teori om att elevernas självkänsla och den personliga tryggheten byggs upp i 
hemmet. Till detta behövs föräldrarnas stöd och aktiva intresse för barnens skolgång. 
Detta bestyrker Högdins (2006) teori om samarbete och elevernas trygghet. 
 
 
7.5. Tema 5 � Krav på läraren 
 
Lärarnas självkritik visas i deras svar när de besvarar frågan om vilka krav de ställer på 
sig själva. Här följer några reflektioner. 
 
 

�Ja det gäller ju att jag är otroligt tydlig när jag undervisar barnen och säger att det här är det 
sätt jag vill att du jobbar på och kanske förklarat att du så småningom kan räkna som dina 
föräldrar gör men det är ju bra i inlärningsskedet att du lär dig räkna på det här sättet innan 
du tar till dig en annan metod.� 

 
�Jag kan inte svara på det därför att jag aldrig har varit med om det så jag kan inte säga. Mitt 
krav är kanske att jag måste sätta mig in i deras sätt att räkna för att jag ska kunna hjälpa de 
på ett bra sätt.� 

 
 
Analys av lärarnas svar 
 
De flesta av de intervjuade lärarna anser att de tydligt behöver visa hur de räknar, för att 
föräldrarna ska få möjlighet att lära sig de metoder som skolan använder. Däremot 
ställer bara några av lärarna krav på sig att få vetskap om föräldrarnas sätt att räkna och 
sätta sig in i detta sätt. Det är viktigt att de visar hur de lär eleverna, men att få en 
förståelse för elevernas sätt att räkna är lika viktig. Detta styrker också Holmegaard och 
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Wikström (2004) i sina undersökningar när de beskriver lärarnas grundläggande 
kunskaper. De menar att om lärarna ska kunna grundläggande kunskaper om elevernas 
förutsättningar behöver de en bred kompetens och detta är en förutsättning för att kunna 
möta elevernas behov. 
 
 
7.6. Tema 6 �Lärares tankar om läxhjälp 
 
De intervjuade lärarnas inställning till matteläxor varierar inte så mycket. Alla säger i 
stort sett samma sak om att läxorna ska finnas bara för att befästa kunskaper och inte för 
att de ska finnas. Här nedan tydliggörs resonemanget. 
 
 

�Alltså jag tycker huvud taget läxor ska man inte ha som bestraffning utan det ska man ha 
för att det som eleverna inte hinner göra i skolan ska kunna göra hemma. Det är för att lära 
eleverna att man måste ha en planering när man kommer hem. Läraren säger att �nu ska jag 
göra det för och hinna med�. En utav mina tankar är att ha matteläxor är ju att föräldrarna 
ska kunna se vad barnen gör. Det är egentligen inte för att eleverna inte liksom ha hunnit 
med, för då behöver man inte ha några läxor, för de ska ju hinna med i skolan. Tanken är att 
föräldrarna är inblandade lite grann här. Så känner jag just nu i alla fall.�  

 
 
I nästa fråga som kopplas samman med lärarnas tankar om läxor är, om vilka 
rekommendationer de skulle ge föräldrarna som inte räknar som läraren lär ut.  Här 
nedan följer lärarnas inställning till detta. 
 
 

�Det beror lite på vad det är för någonting. Här har vi ju jobbat mycket att vi inte vill att 
barnen ska börja räkna algoritmer och då hade vi visat hur vi vill att barnet ska göra och 
försökt förklara hur vi inte vill att de räknar. Det hade vi vid något tillfälle gjort vid något 
föräldramöte. Ibland har vi helt enkelt skickat med instruktioner hur vi vill att de ska göra. 
Det är väl egentligen den biten där vi har stött på störst skillnad. Sen om de visar andra tips 
så det behöver ju inte vara fel. Det kan ju vara bra att de kan behöva flera infallsvinklar. Det 
är inte säkert att det sättet som jag visar på är bäst för det barnet, men när det gäller 
algoritmer har vi varit strikta med att vi inte vill att de ska göra det för tidigt.� 

 
�Att de inte ska lägga sig i. Och då menar jag det om de räknar på ett annorlunda sätt 
hemma än vad vi gör i skolan då strular det till sig för eleverna när de ska försöka räkna som 
vi gör för de eleverna vill ju räkna så som vi lär ut i skolan oftast.� 

 
 
Den nästkommande frågan behandlar förståelsen för de olika sätt skolan respektive 
föräldrar använder sig av för att räkna ut en uppgift. Nedan följer några kommentarer på 
frågan. 
 
 

�Ja det tror jag fullt på att förståelsen är viktigt. Det jag menar lite är att man kan göra små 
saker med föräldrar, med barn och att prata. Alltså jag tror att vi har ju ett samspel hela tiden 
så det tror jag är jätteviktigt. Även för dem som är duktiga i matte så det är inte bara om de 
barnen som har svårigheter utan jag pratar om alla, det är lika viktigt för dem.� 

 
�Ja det tror jag. Förhoppningsvis så skapar det ett samarbete på det viset att föräldrarna kan 
ta till sig det räknesättet vi har här i skolan och hjälpa barnen genom det.�  
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Till den sista frågan om lärarna skulle vilja förändra något i matematikläxor har svaret 
varit varierande. Några lärare tyckte att de inte behöver ändra på det, medan några 
skulle vilja ha andra uppgifter. Här nedan visas några svar. 
 
 

�Nej för det som vi har nu tycker jag fungerar bra de har en läxa och då har alltså barnen 
olika svårighetsgrad beroende på att jag bedömer hur långt de har kommit i sin utveckling 
och den har de fem till sex dagar på sig att göra och de kan välja ett bra tillfälle under 
veckan och göra det och det är aldrig i deras matteläromedel utan kompletterande material 
sånt som jag märker att de behöver.  Jag känner att så som jag har nu och det som vi gör i 
klassen fungerar. Jag kommer att fortsätta på det sättet.� 

 
�Ja, att ha de här behovsläxorna. Det här är ju inte still med ett åtgärdsprogram utan det är ju 
mer att man skickar hem att �nu Kalle tränar du extra på detta en vecka hemma� och skicka 
hem uppgifter.�  

 
�Inte som jag känner just nu. Sen förändrar jag hela tiden efter år. Jag menar när man har 
jobbat många år så blir det ju så att man hela tiden försöker följa utvecklingen i samhället 
och försöka lägga lite matteläxor som passar. Så jag hoppas att jag inte ska jobba likadant 
nu som jag ska jobba om tio år. Jag tror jag måste förändra lite. Alltså det här matematiska 
tänkandet att man tänker vad barnen behöver kunna för att klara sig i samhället och inte vad 
de behöver kunna för vi har gjort så i alla år. Man måste tänka om lite vad det är som är 
viktigt för barnen att kunna. Jag tänker bara som i affärerna idag när man inte ens betalar 
med pengar längre man bara drar i de här koderna. Jag menar att det är ett helt annat 
samhälle idag. Du behöver inte växla för det står på kassaapparaterna hur mycket du ska ge 
tillbaks. Du behöver inte tänka. Alltså det är mycket sådant jag känner. Det är mycket 
sådana saker som man får nog lägga in i matten också. Stora frågor och pengarna kanske 
förändras också det vet man ju inte.� 

 
 
Analys av lärarnas svar 
 
Lärarnas tankar om läxhjälp visade att lärarna tycker att matematikläxor inte är så 
viktiga. De har läxor bara för att befästa kunskaper. När det gäller deras 
rekommendationer till föräldrar som inte räknar på samma sätt som skolan lär ut visar 
det sig att lärarna vill att föräldrarna ska lära sig räkna på samma sätt som skolan lär ut. 
På så sätt får föräldrarna förståelse för lärarens sätt att räkna men läraren inte får 
kunskaper om föräldrarnas sätt att räkna och detta kan skapa konflikter. När vi kommer 
till sista frågan så ser vi att de flesta av lärarna inte vill förändra något eftersom det är 
bra som det är nu. Om läraren inte får vetskap om föräldrarnas kunskaper eller 
möjligheter att hjälpa eleverna blir det svårt att fullfölja Läroplanens (1994) krav om 
samarbete mellan hemmen och skolan. 
 
7.7. Slutsats 
 
Intervjuerna klargör de lärarnas okunskaper, som ingått i undersökningen, om etniska 
minoritetsföräldrars matematikkunskaper och inställningen till läxhjälp när föräldrarna 
inte räknar som de lär ut. Dessa okunskaper har jag funnit fastän det bara har varit 
enstaka minoritetselever i klasserna. Pedagogernas kunskaper om elevernas läxhjälp 
hemifrån visar sig vara väldigt bra eftersom lärarna vet om eleverna får hjälp hemma 
eller inte och vad de gör om eleverna inte får den hjälp de behöver. Resultaten visar 
också på de olika informationsförslag som pedagogerna ger föräldrarna. Detta 
presenteras genom �minilektioner� på föräldramöten eller på utvecklingssamtal. Genom 
detta kan vi se att lärarna följer Läroplanen (1994) och Ahlberg (2001), som pekar på 
lärarnas skyldighet till att ge föräldrar stöd i deras ansvar för elevernas utveckling. 
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8. Diskussion 
 
I detta kapitel ska jag belysa eventuella problem som har uppstått vid insamlingen av 
data och om metodens relevans. Genom de olika teorier jag har läst visade det sig att 
invandrarnas sätt att räkna var det mest väsentliga hos forskarna och för min 
undersökning. Jag skulle också klarlägga vad som var positivt under arbetets gång och 
eventuellt om varför det gick så bra som det gjorde. Slutligen ska jag ge svar på de 
frågor som jag ställde i problemformuleringen. 
 
 
8.1. Metoddiskussion 
 
Den kvalitativa undersökningsmetoden var det bästa alternativet för att få fram djupare 
förståelse för min forskning därför att enligt min uppfattning hade respondenterna större 
möjlighet till att reflektera över svaren. Eftersom jag har använt både 
enkätundersökning med öppna frågor samt semistrukturerade intervjuer, kunde jag se 
skillnader mellan dessa metoder.  

 
Skillnaderna påverkade resultatet för att föräldrarna och eleverna, som fick ta hem 
enkäten, inte hade fått möjlighet att förklara sina åsikter. Föräldrar med utländsk 
härkomst skulle kanske ha behövt förklara sina resonemang muntligt eftersom många av 
dem hade svårt med språket. Detta poängterar också Bryman (2002) när han beskriver 
att enkäter inte passar alla respondenter, eftersom språket och läs- och skrivsvårigheter 
kan ha en betydande roll. Likartade dilemma hade också eleverna eftersom några av 
dem inte kunde förklara sina tankar i skrift. 

 
När det gäller lärarnas svar anser jag att enkäterna har varit en bättre metod eftersom de 
fick reflektera i lugn och ro och att de inte hade varit påverkade av frågornas ordning 
därför att de fick bestämma själva vilka frågor de skulle först svara på. 

 
För att respondenterna skulle kunna svara på frågorna med egna ord istället för att 
använda mina ord som t.ex. en sluten fråga skulle ge, använde jag mig av öppna frågor. 
Detta skulle kunna öppna nya infallsvinklar som jag inte tänkt på när jag gjorde 
frågorna. Samtidigt var det tillfälle för mig att få en inblick i respondenternas kunskaper 
om läxhjälp när föräldrarna inte räknar som skolan lär ut. Slutligen var öppna frågor bra 
för att kunna forska på ett nytt område eftersom genom svaren kunde jag få en djupare 
förståelse för ett nytt ämne som är relativt outforskad. 
 
 
8.2. Resultatdiskussion 
 
Resultaten visar de svar som jag har kommit fram till utifrån de enkäter och intervjuer 
som jag har använt mig av i undersökningen. Detta skulle ha sett annorlunda ut om jag 
hade valt en annan metod, som t.ex. intervjuer med föräldrarna och eleverna, men det 
visar ändå de skilda uppfattningarna som finns om föräldrarnas olika räknesätt samt om 
vad de olika grupperna anser om läxor. Resultaten presenteras utifrån de 
frågeställningar som presenterats tidigare i problemformuleringen. 

 
Syftet med examensarbetet var att undersöka problematiken kring etniska 
minoritetselevers läxhjälp då föräldrarna räknar på ett annorlunda sätt än vad barnen lär 
sig i skolan. Samtidigt ville jag också jämföra etniska minoritetsföräldrars sätt att räkna 
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med hur etniska majoritetsföräldrar löser matematiska problem. Lärarnas inställning och 
kunskap om läxhjälp utifrån föräldrarnas erfarenheter i matematik hade en betydande 
roll för undersökningens resultat.  

 
Syftet har belysts genom problemformuleringen och genom frågorna som 
respondenterna har fått besvara samt genom analysen som kopplats samman med de 
teorier som jag behandlade i teorikapitlen. Detta klarläggs med några exempel som 
följer här nedan och som kommer att belysa svaren på problemformuleringen. 

 
 

Hur skiljer sig elevers, föräldrars och lärares tankar om läxhjälp i matematik 
beroende på om föräldrarna räknar på samma sätt som sina barn eller om de 
räknar annorlunda? 
 
I undersökningen framgår att respondenternas tankar om läxhjälp som varierar väldigt 
mycket beroende på vem vi frågar. Eleverna tyckte att läxor är viktiga att ha eftersom de 
anser att de behöver träna lite extra hemma. Föräldrarna behövs bara i bakgrunden som 
ett stöd. Detta stämmer överrens med Högdins (2006) teori föräldrarnas moraliska stöd. 

 
Föräldrarna tyckte däremot tvärt om, för att de anser att det finns gott om tid i skolan för 
att göra skolarbetet. Vi finner dock föräldrar från andra länder som tycker att deras barn 
skulle behöva mer läxor och att lärarna skulle kräva mer av deras barn. Resultaten 
stämmer överrens med Ahlbergs (2001) beskrivning av de minoritetsföräldrars 
inställning till ämnet matematik och läxorna, som var representerade i undersökningen. 
Ahlbergs resultat visar också detta, eftersom vissa av föräldrarna är väldigt kritiska. 
Resultaten blir att om föräldrar är kritiska och kräver mycket av sina barn och lärare, 
kan det leda till att läraren känner en viss oro och en känsla av ett alltför begränsat 
samarbete (a.a.). 

 
Lärarna ansåg att läxhjälp, inte är så viktigt för elevernas kunskapsutveckling men den 
är viktigt för att befästa kunskaper. Att ha läxor för läxornas skull bedömer lärarna som 
inte så bra, eftersom det måste finnas något syfte för att ge läxor till eleverna såsom 
tillexempel tabellkunskap och vardagsmatematik. Lärarna menar att föräldrarnas stöd är 
väldigt viktigt för barnens kunskapsutveckling och trygghetskänsla, men att de ändå vill 
att föräldrarna ska lära sig det sätt som skolan lär ut för att föräldrarna ska kunna hjälpa 
sina barn med skolarbetet hemma. Detta resultat styrker Läroplanens (1994) krav på 
skolan när det gäller information. 

 
Vissa av lärarna var inte intresserade av att veta hur föräldrarna räknar, eftersom de 
ansåg att det räcker att veta elevernas kunskaper. Detta kan innebära att dessa lärare inte 
vet vilka sätt föräldrarna använder sig av för att hjälpa sina barn med matematikläxor 
vilket kan skapa ett dilemma vid eventuell läxhjälp. Detta kan undvikas genom att göra 
liknande uppgifter som Sjöqvist och Lindberg (1996) har gjort samt som Paulsson 
(1989) visade på ett föräldramöte. Författarna presenterar elevernas undersökningar om 
de vuxnas räknemetoder och om föräldrarnas presentationer om sitt sätt att räkna på ett 
föräldramöte. Eleverna blev intresserade av olika lösningsstrategier och utifrån dessa 
strategier kunde dem välja den metod som passade dem. Ett sådant intresse kan skapa 
en bredare förståelse för de olika räknemetoderna, samt ett bättre samarbete mellan 
skolan och hemmen. Eftersom båda parterna får en förståelse för varandras sätt att räkna 
kan detta leda till att föräldrarna kan lättare ta till sig skolans sätt att räkna. 
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Minoritetsföräldrars sätt att lösa matematiska uppgifter visar olikheter jämfört med 
majoritetsföräldrars lösningsstrategier. Den förstnämnda gruppen använder sig 
mestadels av olika algoritmräkning som varierar mycket i utförandet. Detta menas med 
att deras sätt att lösa uppgifter visar den gamla algoritmräkningen som också fanns i 
Sverige på 1800-talet. Det poängterar också Kilborns (1995) och Paulssons (1989) 
undersökning om de olika räknesätt som finns världen över. 
 
 
I vilken utsträckning/på vilket sätt hjälper föräldrar till barn med utländskt 
bakgrund respektive svenska föräldrar sina barn med läxor i matematik? 
 
Resultaten visar att den största andelen av de undersökta eleverna får läxhjälp hemma 
men samtidigt visar det sig att eleverna inte berättar för sina lärare vilka metoder de 
använder sig av hemma för att lösa de matematiska problemen. Detta skulle vara 
mycket viktigt för läraren att veta, för att kunna bygga undervisningen på elevernas 
förutsättningar och bakgrundskunskaper. Detta överensstämmer med Högdins (2006) 
resultat som beskriver att det är fler och fler föräldrar som regelbundet hjälper sina barn 
i skolarbetet. Det positiva med elevernas resonemang är ändå att de får hjälp, vilket är 
det viktigaste för elevernas identitetsskapande och trygghet.  

 
Föräldrarnas inställning till läxhjälp varierar beroende på om de kommer från Sverige 
eller från ett annat land. Båda parterna säger att de oftast hjälper sina barn genom olika 
förklaringar. Medan svenska föräldrar försöker förklara för sina barn på olika sätt, finns 
det invandrarföräldrar som försöker förklara på sitt sätt dvs. på det sättet de har lärt sig. 
Dock finns det föräldrar med utländskt härkomst som hjälper sina barn på samma vis 
som de svenska föräldrarna gör. Resultaten stämmer överrens med Högdins (2006) 
studie om elevernas lärande. Hon betonar att elevernas lärande inte enbart sker inom 
skolans väggar utan också i hemmet och på fritiden. Vidare stämmer det överrens med 
Paulssons (1989) studie som behandlar vikten av att behålla den kultur som invandrarna 
har med sig från hemlandet. Föräldrarnas sätt att hjälpa i skolarbetet tydliggör också 
detta. 

 
De flesta av lärarna i undersökningen har inte frågat föräldrarna om hur de hjälper 
barnen, eftersom pedagogerna redan vet att föräldrarna inte räknar som de lär ut men 
har ändå ett brett medvetande om vilka elever som får hjälp hemifrån och vilka som inte 
får det. Att kunna förklara för varandra de olika sätt vi räknar på skapar å ena sidan en 
bra kommunikation och å andra sidan ett gott samarbete. Resultaten stämmer väl 
överrens med Ahlbergs (2001) teori om lärarnas största utmaning, som är att grundlägga 
ett bra samarbete och en god kommunikation med föräldrarna. Eftersom lärarna oftast 
vet att föräldrarna inte räknar som de lär ut brukar de informera vårdnadshavarna om de 
olika metoder skolan använder sig av. Detta följer Läroplanens (1994), krav på skolan 
när det gäller information. 

 
Dessa informationer kan se ut på många olika sätt. För det första kan pedagogerna göra 
en �minilektion� som gör att föräldrarna får möjlighet att lära sig lärarnas metoder samt 
att föräldrarna får reflektera över sina egna lösningsstrategier. För det andra kan lärarna 
komplettera föräldramöten med �lathund� som klistras in i barnens böcker. Detta 
resulterar i att föräldrarna ser hur de ska lösa de olika uppgifterna. Till slut kan 
föräldrarna få enskilda instruktioner till de olika metoderna som en �privatlektion�. 
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Hur skiljer sig matematikkunskaperna mellan dessa grupper vid eventuell hjälp 
med läxor? 
 
Hur minoritets respektive majoritetsföräldrars kunskaper skiljer när det gäller 
matematik har inte lärarna så stora erfarenheter av, men de anser ändå att den största 
skillnaden finns i minoritetsföräldrars syn på ämnet matematik. Detta kan bero på att 
föräldrarna ser att deras barn inte kan räkna ut enkla operationer utan miniräknare. Det 
är viktigt att vi lärare ser till att dessa föräldrar också blir tillfredsställda, genom att lära 
barnen hur viktigt det är att kunna räkna i huvudet. Eleverna har inte alltid med sig 
miniräknare för att kunna räkna ut t.ex. hur mycket de behöver betala i affären.  

 
Minoritetsföräldrars begränsade kunskaper i den �svenska� matematiken kan bero på 
föräldrarnas språkliga brister samt att de räknar på ett annat sätt än skolan lär ut. Det 
kan också vara orsakad av föräldrarnas otillfredsställande intresse för att de tycker att 
deras barn inte lär sig tillräcklig med matematik. Oftast tycker de att den svenska 
undervisningen i ämnet matematik är bara flum och att eleverna bara lär sig att använda 
miniräknare. 

 
Detta bestyrker Högdins (2006) resultat att ungdomar med utländsk härkomst i lägre 
utsträckning får stöd av sina föräldrar med läxor. Detta kan leda till att de har sämre 
förutsättningar för att klara sina studier än andra ungdomar. Vidare fortsätter Högdin att 
föräldrarnas brister kan vara orsakad av att föräldrarna har språkliga brister men det kan 
också vara beroende av att föräldrarna inte räknar som skolan lär ut (a.a.) 
 
 
Hur tar lärarna tillvara tidigare matematikkunskaper hos elever med utländskt 
bakgrund samt svenska elever som har lärt sig räkna på ett annat sätt? 
 
De flesta av lärarna jag intervjuat och frågat, genom enkätfrågor, tycker att de inte 
behöver fråga föräldrarna om elevernas tidigare kunskaper, eftersom de får information 
från den tidigare läraren som barnen hade. Men frågan blir då hur dessa lärare gör om 
eleverna har lärt sig räkna från föräldrarna. Lärarna vill helst att eleverna ska lära sig det 
sätt som erbjuds av dem, men om eleverna skulle envisas med att använda sin metod, så 
får de möjlighet till det. Om lärarna inte tar tillvara elevernas tidigare mattekunskaper 
kan de inte utgå ifrån elevernas erfarenhet och kunskaper som Läroplanen (1994) 
påpekar. Den andra frågan kan då vara om hur dessa lärare kan bygga undervisningen 
på elevernas tidigare kunskaper. Detta pekar också Carlgren (1997) på när hon beskriver 
vikten av undervisningsmetoder och utgångspunkten för lektionsplanering, som ska 
byggas på och fördjupas utifrån elevernas erfarenhet och tidigare kunskaper. Hon 
poängterar också att eleverna kan bygga upp en ny förståelse utifrån sin gamla som de 
har med sig.  
 
 
Är det en fördel eller en nackdel för eleven att få läxhjälp hemma när deras 
föräldrar räknar annorlunda än vad barnen lär sig i skolan? 
 
Många av eleverna tycker att de skulle bli glada av att lära sig en ny metod som kanske 
kan förenkla förståelsen. De skulle också se flera infallsvinklar, vilket skulle resultera i 
att de får en bred förståelse för andra lösningsstrategier och utifrån det hitta sin strategi. 
Werner (1994) beskriver vikten av att få vetskap om invandrarelevers hemländer och 
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lära alla barn och vuxna att ta vara på det som är olikt. Detta är viktigt för elevernas 
kunskapsutveckling och inställning till andra lösningsstrategier. 

 
De flesta av lärarna tycker att föräldrarnas stöd och hjälp är viktigt, för de har en positiv 
inverkan på elevernas kunskapsutveckling. Nackdelen enligt dem kan vara att eleverna 
kan bli förvirrade. Enligt några av pedagogerna är det viktigt att resultatet blir detsamma 
och inte hur lösningen gått till. De menar vidare att det inte är säkert att deras metoder 
är de rätta för just det barnet.  
 
 
Vilka krav ställs på läraren om föräldrar till dennes elev använder andra 
beräkningsmetoder (algoritmer) än läraren lär ut? 
 
På läraren ställs det höga krav från svenska föräldrar, för att de vill ha information om 
de olika sätt lärarna använder och för att de ska kunna hjälpa sina barn. Till det 
sistnämnda önskar föräldrarna att lärarna ger en tydlig information om räknemetoder.  

 
Vissa lärare hade kraven på sig att sätta sig in i föräldrarnas räknesätt och tankegångar 
för att kunna hjälpa eleverna utifrån dessa metoder. Dessa lärare anser att föräldrarnas 
sätt att räkna kanske är bättre än det som de lär ut i skolan. Om lärarna skaffar sig dessa 
kunskaper kan de enklare förstå föräldrarnas eventuella dilemma vid läxhjälp. 
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9. Slutord 
 
Undersökningen visar hur viktigt det är att ha ett bra samarbete och förståelse för 
föräldrarnas sätt att räkna, för att eleverna ska få den hjälp de behöver för att eleven ska 
känna att den får en likvärdig hjälp hemma som de får i skolan. Detta behövs för att 
eleverna ska kunna utvecklas kunskapsmässigt och för att känna tryggheten både 
hemma och i skolan. Därför kan det vara av intresse att i en vidare forskning, att 
undersöka skillnader mellan grundskolans, gymnasiets eller Komvux:s sätt att hantera 
samma frågor. Hur räknar invandrare på Komvux och hur bemöts dessa sätt att räkna av 
lärare som har ämnet matematik? Under forskningen har jag hittat ett intressant tema 
om elevernas matematikböcker, som bara bygger på majoritetselevers erfarenheter. Hur 
ska då invandrare använda sig av dessa böcker om den inte bygger på deras 
erfarenheter? Stämmer hypotesen om att elevernas matematikböcker bygger på 
majoritetselevers bakgrundskunskaper eller inte? Vad kan vi lärare göra åt denna 
problematik? 

 
Paulsson beskriver olika tips för att vi lärare ska kunna presentera den matematiska 
metoden som vi kommer att använda i vår undervisning samt hur vi kan få vetskap om 
föräldrarnas sätt att räkna. Detta är en viktig kunskap för att vi ska kunna ha en 
multikulturell skola och för att vi ska få förståelse för de olika räknesätt som finns i vårt 
land. Om vi visar respekt för de olika strategier som föräldrarna använder sig av kan vi 
skapa ett bra samarbete och då kan vi ställa krav på föräldrarna att de ska lära sig den 
metoden som vi lär ut. 
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 Intervjuguide Bilaga 1 

1 

Intervjufrågor 
 
1. Vilken information skulle du vilja ha från föräldrarna när det gäller deras 

matematikkunskaper? Varför? 
 
 
2. På vilka sätt ska eleverna kunna räkna? Koncentrera dig på de fyra räknesätten! 
 
 
3. Har du frågat föräldrarna om elevernas tidigare matematikkunskaper? Om du 

svarat Ja varför? Om du svarat Nej varför inte? 
 
 
4. Vet du om föräldrarna hjälper sina barn med matematikläxor? Hur vet du det? 
 
 
5. Har du frågat elevernas föräldrar om hur de räknar hemma? Om du svarat Ja 

varför? Om du svarat Nej varför inte? 
 
 
6. Vet du om det brukar uppstå matematiska hinder hos föräldrarna när de ska hjälpa 

sina barn med matematikläxor? Om du svarat Ja, vad gör du åt problematiken? 
Om du svarat Nej, vad gjorde du åt problematiken? 

 
 
7. På vilket sätt skiljer enligt dig invandrarföräldrars respektive svenska föräldrars 

matematikkunskaper? 
 
 
8. Vad tycker du om matematikläxor?  
 
 
9. Vilka rekommendationer skulle du ge föräldrarna som räknar annorlunda än det ni 

lär ut? 
 
 
10. Vad skulle du göra med elever som kommer från ett annat land eller från en annan 

kommun och inte räknar (algoritm) som du lär ut? Eller räkna över huvud taget? 
 
 
11. Vilka krav ställs det på dig om du vet att föräldrarna inte använder samma 

räknemetoder som du lär ut? 
 
 
12. Brukar du informera föräldrarna om de olika räknesätt som barnen ska kunna? Om 

du svarat Ja på vilket sätt? Om du svarat Nej varför inte? 
 
 
13. Vad är fördelen och/eller nackdelen med läxhjälp hemma i matematik när 

föräldrarna inte räknar som ni lär ut? 
 



 

2 

 
14. Tror du att eleverna skulle bli förvirrade om föräldrarna skulle hjälpa de räkna på 

sitt sätt? Om du svarat Ja på vilket sätt? Om du svarat Nej varför inte? Varför tror 
du så? 

 
 
15. På vilket sätt tror du att genom förståelse för de olika sätt föräldrarna och skolan 

räknar skapar ett bättre samarbete mellan skolan och hemmet? Här menar jag om 
du behöver veta hur föräldrarna räknar och föräldrarna behöver veta hur ni räknar, 
skapar det ett samarbete mellan er? 

 
 
16. Skulle du vilja förändra något när det gäller matteläxor? Varför? 
 
 
17. Har du några övriga kommentarer eller synpunkter om frågorna och 

undersökningen? 
 



 Missivet Bilaga 2a 

1 

Hej föräldrar! 
 
 
Jag läser till lärare på Lärarutbildningen vid Växjö universitet och håller just nu på med 
mitt examensarbete. I detta arbete ska jag undersöka olika upplevelser knutna till läxor i 
matematik.  Jag kommer att vända mig till elever, föräldrar och lärare. För att få fram 
svar på mina frågor önskar jag att ni och ert barn fyller i varsin enkät. Eventuellt 
kommer jag att komplettera enkätundersökningen med intervjuer.  
 
Deltagandet är frivilligt och inga namn kommer att nämnas i min redovisning av resultat 
eller i något annat sammanhang. Fullständig anonymitet garanteras således. 
 
För att jag ska kunna genomföra enkätundersökningen och eventuella intervjuer behöver 
jag därför målsmans medgivande. Kryssa i den av nedanstående rutor som stämmer 
överens med Ert ställningstagande och ta med lappen till skolan senast onsdagen den 19 
april. 
 
Tack för din medverkan! Vid eventuella oklarheter kontakta mig på telefon eller 
e-mail. 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Tímea Dani 
Tel: 0476-22315 eller 0702653348 
e-mail: dani.timea@spray.se 
 
 
 
   
 
 
 
 
! Jag och mitt barn deltar gärna i undersökningen. 
! Jag och mitt barn deltar inte i undersökningen. 
  
 
Målsmans underskrift: _________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Missivet Bilaga 2b 

1 

 
Hej pedagog! 
 
 
Jag läser till lärare på Lärarutbildningen vid Växjö universitet och håller just nu på med 
mitt examensarbete. I detta arbete ska jag undersöka olika upplevelser knutna till läxor i 
matematik.  Jag kommer att vända mig till elever, föräldrar och lärare. För att få fram 
svar på mina frågor önskar jag att du fyller i en enkät, som eventuellt kommer att 
kompletteras med intervjuer.  
 
Deltagandet är frivilligt och inga namn kommer att nämnas i min redovisning av resultat 
eller i något annat sammanhang. Fullständig anonymitet garanteras således. 
 
För att jag ska kunna genomföra enkätundersökningen och eventuella intervjuer behöver 
jag därför ditt medgivande. Kryssa i den av nedanstående rutor som stämmer överens 
med ditt ställningstagande och lämna den till mig senast onsdagen den 19 april. 
 
Tack för din medverkan! Vid eventuella oklarheter kontakta mig på telefon eller 
e-mail. 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Tímea Dani 
Tel: 0476-22315 eller 0702653348 
e-mail: dani.timea@spray.se  
 
 
 
 
   
 
 
 
! Jag deltar gärna i undersökningen. 
! Jag deltar inte i undersökningen. 
  
 
Underskrift:___________________________________________________________ 
 



 Elevernas Bilaga 3a 

1  

 
Uppgifter 

 
 
1. Beräkna omkretsen! Vilken figur har störst omkrets?  Hur mycket större omkrets har 

den största? Skriv ner tydligt hur du räknar! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Beräkna och skriv ner hur du räknar! 
 

74 + 29  
 

3. Beräkna och skriv ner hur du räknar! 
 

43 - 18 
 

4. Beräkna och skriv ner hur du räknar! 
 

7 ⋅ 4 
 
 

5. Peter har plockat 24 stenar på en skolresa. Han ska ge bort hälften till sin kompis 
Jonas. Hur många stenar har Peter kvar? Rita och skriv hur du räknar! 
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 Elevernas Bilaga 3a 

2  

 
Enkätfrågor 
 
 
 
1. Vad tycker du om matteläxor? Är de viktiga för dig? Om du svarar Ja, varför? Om 

du svarar Nej, varför inte? 
 
 

2. Brukar du få hjälp av dina föräldrar med matteläxan? Om du svarar Ja, på vilket 
sätt? Om du svarar Nej, varför inte? 
 
 

3. Är det viktigt för dig att få hjälp hemma med matteläxan? Om du svarar Ja, på vilket 
sätt? Om du svarar Nej, varför inte? 
 
 

4. Har du lärt dig räkna på ett annat sätt än du lär dig i skolan? Om ja, beskriv vilket 
sätt! 
 
 

5. Vet dina föräldrar om hur du räknar i skolan? 
 
 

6. Har du berättat för din lärare om hur ni räknar hemma? Om ja, vad sa din lärare då? 
 
 

7. Hur skulle du reagera om dina föräldrar skulle visa dig andra sätt att räkna? 
 
 

8. Skulle du vilja förändra något när det gäller matteläxor? Om du svarat Ja, på vilket 
sätt? 
 
 

9. Har du några övriga kommentarer? 
 

 
 
 

 
Tack för din medverkan! 
 
 
Med vänliga hälsningar 
Tímea Dani 
 



 Föräldrars Bilaga 3b 

1 

Hej föräldrar! 
 
 
Jag läser till lärare på Lärarutbildningen vid Växjö universitet och håller just nu på med 
mitt examensarbete. I detta arbete ska jag undersöka olika upplevelser knutna till läxor i 
matematik.  Jag kommer att vända mig till elever, föräldrar och lärare. För att få fram 
svar på mina frågor önskar jag att ni och ert barn fyller i varsin enkät så tydligt som 
möjligt. Eventuellt kommer jag att komplettera enkätundersökningen med intervjuer 
och därför behöver jag ert namn och telefonnummer.  
 
Deltagandet är frivilligt och inga namn kommer att nämnas i min redovisning av resultat 
eller i något annat sammanhang. Fullständig anonymitet garanteras således. 
 
Ta med enkäten till skolan senast måndagen den 24 april. 
 
Tack för din medverkan! Vid eventuella oklarheter kontakta mig på telefon eller e-
mail. 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Tímea Dani 
 
Tel: 0476-22315 
Mobil: 070-2653348 
e-mail: dani.timea@spray.se 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Namn: _____________________________________________ 
 
 
Tel.:_______________________________________________ 
 
 
Skolans namn: ______________________________________ 



 Föräldrars Bilaga 3b 

2 

 
Uppgifter 

 
1. Beräkna omkretsen! Vilken figur har störst omkrets och hur mycket större omkrets 

har den största? Skriv ner tydligt hur du räknar! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Beräkna och skriv ner hur du räknar! 
 
2834 + 375 + 69 
 
 
 

3. Beräkna och skriv ner hur du räknar! 
 
1953 - 795 
 
 
 

4. Beräkna och skriv ner hur du räknar! 
 
627 ⋅ 43 
 
 

5. Beräkna skriv ner hur du räknar! 
 
5871 / 3 
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 Föräldrars Bilaga 3b 

3 

Enkätfrågor 
 
 
1. På vilket sätt har du lärt dig räkna? Utgå ifrån de fyra räknesätten (+, -, ⋅, /)! 

 
2. Har ditt barns lärare frågat dig om dina matematikkunskaper? Om ja, vad ville hon 

veta? 
 

3. Vad skulle du vilja berätta för ditt barns lärare om dina sätt att lösa uppgifter? 
 

4. Har läraren frågat dig om ditt barns tidigare kunskaper i matematik? Vad sa du då?  
 

5. Vad tycker du om matteläxor? 
 

6. I vilken utsträckning hjälper du ditt barn med matteläxor? 
 

7. På vilket sätt hjälper du ditt barn med läxorna i matematik? 
 

8. Uppstår det några matematiska hinder när du ska hjälpa ditt barn med matteläxan? 
Om ja, vilka? 
 

9. Hur skulle ditt barn påverkas i matematiken om du hjälper barnet på ditt sätt och 
inte som de lär i skolan? 
 

10. På vilket sätt tror du genom förståelse för de olika sätt ni föräldrar och skolan 
räknar kan skapa ett bättre samarbete mellan skolan och hemmet? 

 
11. Vilka krav ställs enligt dig på läraren om hon vet att du inte räknar som hon lär ut? 

 
12. Skulle du vilja förändra något när det gäller matteläxor? Om du svara Ja, på vilket 

sätt? 
 

13. Har du några övriga kommentarer eller synpunkter om frågorna och 
undersökningen? 

 
 
 
Tack för din medverkan! 
 
 
Med vänliga hälsningar 
Tímea Dani 

 



 Lärarens Bilaga 3c 

1 

 
Hej pedagog! 
 
 
Jag läser till lärare på Lärarutbildningen vid Växjö universitet och håller just nu på med 
mitt examensarbete. I detta arbete ska jag undersöka olika upplevelser knutna till läxor i 
matematik.  Jag kommer att vända mig till elever, föräldrar och lärare. För att få fram 
svar på mina frågor önskar jag att du fyller i en enkät, som eventuellt kommer att 
kompletteras med intervjuer och därför behöver jag ert namn och telefonnummer. 
 
Deltagandet är frivilligt och inga namn kommer att nämnas i min redovisning av resultat 
eller i något annat sammanhang. Fullständig anonymitet garanteras således. 
 
Ta med enkäten till skolan senast måndagen den 24 april. 
 
Tack för din medverkan! Vid eventuella oklarheter kontakta mig på telefon eller e-
mail. 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Tímea Dani 
 
Tel: 0476-22315 
Mobil: 070-2653348 
e-mail: dani.timea@spray.se 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Namn: _____________________________________________ 
 
 
Tel.:_______________________________________________ 
 
 
Skolans namn: ______________________________________  



 Lärarens Bilaga 3c 

2 

Uppgifter 
 
 
 
1. Beräkna omkretsen! Vilken figur är störst och hur mycket större är den? Skriv ner 

tydligt hur du räknar! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Beräkna och skriv ner hur du räknar! 
 
2834 + 375 + 69 
 
 
 

3. Beräkna och skriv ner hur du räknar! 
 
1953 - 795 
 
 
 

4. Beräkna och skriv ner hur du räknar! 
 
627 ⋅ 43 
 
 
 

5. Beräkna och skriv ner hur du räknar! 
 
5871 / 3 
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 Lärarens Bilaga 3c 

3 

Enkätfrågor 
1. Vilken information skulle du vilja ha från föräldrarna när det gäller deras 

matematikkunskaper? Varför? 
 

2. På vilka sätt ska eleverna kunna räkna? Koncentrera dig på de fyra räknesätten! 
 

3. Har du frågat föräldrarna om elevernas tidigare matematikkunskaper? Om du svarat 
Ja varför? Om du svarat Nej varför inte? 
 

4. Vet du om föräldrarna hjälper sina barn med matteläxor? Hur vet du det? 
 

5. Har du frågat elevernas föräldrar om hur de räknar hemma? Om du svarat Ja varför? 
Om du svarat Nej varför inte? 
 

6. Vet du om det brukar uppstå matematiska hinder hos föräldrarna när de ska hjälpa 
sina barn med matteläxor? Om du svarat Ja, vad gör du åt problematiken? Om du 
svarat Nej, vad gjorde du åt problematiken? 
 

7. På vilket sätt skiljer enligt dig invandrarföräldrars respektive svenska föräldrars 
matematikkunskaper? 
 

8. Vad tycker du om matteläxor? Är de viktiga för barnens kunskapsutveckling?  
 

9. Vilka rekommendationer skulle du ge föräldrarna som räknar annorlunda än det ni 
lär ut? 
 

10. Vad skulle du göra med elever som kommer från ett annat land eller från en annan 
kommun och inte räknar (algoritm) som du lär ut? 

 
11. Vilka krav ställs det på dig om du vet att föräldrarna inte använder samma 

räknemetoder som du lär ut? 
 

12. Brukar du informera föräldrarna om de olika räknesätt som barnen ska kunna? Om 
du svarat Ja på vilket sätt? Om du svarat Nej varför inte? 

 
13. Vad är fördelen och/eller nackdelen med läxhjälp hemma i matematik när 

föräldrarna inte räknar som ni lär ut? 
 

14. Tror du att eleverna skulle bli förvirrade om föräldrarna skulle hjälpa de räkna på 
sitt sätt? Om du svarat Ja på vilket sätt? Om du svarat Nej varför inte? Varför tror 
du så? 

 
15. På vilket sätt tror du att genom förståelse för de olika sätt föräldrarna och skolan 

räknar skapar ett bättre samarbete mellan skolan och hemmet? 
 

16. Skulle du vilja förändra något när det gäller matteläxor? Varför? 
 

17. Har du några övriga kommentarer eller synpunkter om frågorna och 
undersökningen? 

 
Tack för din medverkan! 
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