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 Abstrakt 

En kvalitativ empirisk studie genomfördes för att belysa lärares erfarenheter av 

att använda standardalgoritmer och skriftliga huvudräkningsmetoder, i 

förhållande till elevers tekniska räknefärdigheter och matematiska kunskaper. I 

studien används semistrukturerade intervjuer för datainsamling och sammanlagt 

intervjuades sex lärare från mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet. I studien 

framkommer bland annat att lärarna anser att elevernas tekniska 

räknefärdigheter har försämrats under de senaste åren. Lärarna anser dock att 

elevernas taluppfattning har blivit bättre, vilket de kopplar samman med 

användandet av skriftliga huvudräkningsmetoder. I studien framkommer också 

att lärarna anser att skriftliga huvudräkningsmetoder oftare ger fel resultat i 

beräkningar jämfört med standardalgoritmer.  
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Abstract 

A qualitative empirical study were conducted to shed light on teachers' 

experiences of using standard algorithms and written mental algorithms, 

this in relation to pupils’ calculation skills and mathematical knowledge. 

We used semi structured interviews to collect data, and a total of six 

teachers from middle school, junior high and high school were 

interviewed. The study revealed that the teachers believe that the 

students’ calculation skills have deteriorated in recent years. They also 

believe that the students' understanding of the number concept has 

improved, which they associate with the use of written mental 

algorithms. The study also reveals that the teachers believe that the 

written mental algorithms more often give wrong results in calculations, 

compared to standard algorithms. 
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1. Inledning 

Standardalgoritmer kontra skriftliga huvudräkningsmetoder, är en debatt som pågått mellan 

matematikdidaktiker de senaste åren och det råder dem emellan delade meningar. Sedan 

mitten av 1990-talet har trenden i undervisningen svängt från ett allmänt användande av 

standardalgoritmer till ett mer utbrett användande av skriftliga huvudräkningsmetoder. 

Anledningen till detta är att man menar att skriftliga huvudräkningsmetoder ger eleverna en 

bättre taluppfattning och att de själva kan skapa metoder som passar just dem och deras 

lärande. Det finns även forskare som anser att samhällets förändring är ett argument för 

användning av skriftlig huvudräkning. De menar att i dagens samhälle finns så mycket 

tekniska hjälpmedel i form av miniräknare, datorer och mobiltelefoner, som lätt kan göra 

exakta beräkningar och därför har behovet av effektiva räknemetoder med papper och penna 

minskat. Eleverna har därför större nytta av att kunna göra snabba överslagsräkningar och 

rimlighetsbedömningar. Standardalgoritmerna anses däremot mer vara ett mekaniskt räknande 

som inte lyfter fram talen och matematiken, vilket då också leder till en sämre förståelse. 

Vårt intresse för den här frågan väcktes när vi under den verksamhetsförlagda utbildningen, 

hade uppgifter i specialpedagogik. Vi kom då i kontakt med en specialpedagog som var 

speciellt inriktad på matematik. Hennes åsikt är, att sedan man frångått undervisning och 

träning av standardalgoritmerna mer och mer, har elevernas prestationer i beräkningar sjunkit 

betydligt. Hon menar att man fråntagit eleverna ett effektivt redskap för att utföra beräkningar 

och att många elever har svårt att själva hitta den bästa metoden för att utföra beräkningar. 

Eleverna blir då helt utlämnade då de heller inte har standardalgoritmerna att falla tillbaka på. 

Hon ansåg även att elevernas övriga matematikkunskaper påverkats negativt sedan man allt 

mer börjat använda skriftliga huvudräkningsmetoder. Ett annat problem som hon betonade, är 

att många föräldrar inte längre kan hjälpa sina barn med läxorna, eftersom de inte förstår de 

metoder som används i skolan. Eleverna får då inte det föräldrastöd i matematik som visat sig 

vara viktigt för kunskapsutvecklingen. 

I läroplanen för grundskolan finns de mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det tredje 

skolåret, femte skolåret och det nionde skolåret. Här står klart uttryckt att eleverna skall 

behärska skriftliga räknemetoder vid alla dessa tidpunkter (lpo 94). Vilka skriftliga metoder 

som används är upp till pedagogen att avgöra, vilket innebär att lärarna har ett stort ansvar för 

att hålla sig uppdaterade inom den matematikdidaktiska forskningen på området. 

När vi själva inom lärarutbildningen läste den grundläggande kursen i aritmetik, som även 

hade ett didaktiskt innehåll, upplevde vi de skriftliga huvudräkningsmetoderna omständiga 

och svåra att överblicka. Kanske berodde detta på att vi varit så vana vid att använda 

standardalgoritmer, att vi helt enkelt hade svårt för att ta in nya metoder och se fördelarna 

med dessa. Vi kan ändå inte låta bli att fundera över om de skriftliga huvudräkningsmetoderna 

verkligen har gett de resultat man velat uppnå. Samtidigt blir vi fundersamma över att man 

som argument använder att man inte är i samma behov av att kunna utföra beräkningar idag. 

För oss rimmar detta ganska dåligt då man vid många matematikprov och tentor inte ens får 

lov att använda tekniska hjälpmedel.  

Mot den här bakgrunden beslutade vi oss därför att ägna vårt examensarbete åt att försöka 

utreda vilken uppfattning pedagogerna själva har i debatten om standardalgoritmer och 

skriftlig huvudräkning. 
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2. Syfte  

Belysa lärares erfarenheter av att använda standardalgoritmer och skriftliga 

huvudräkningsmetoder, i förhållande till elevers tekniska räknefärdigheter och taluppfattning. 

2.1 Frågeställningar 

Vårt syfte har gett upphov till följande frågeställningar: 

Vilka fördelar och nackdelar, anser lärare att användande av standardalgoritmer, respektive 

skriftliga huvudräkningsmetoder, har för elevers tekniska räknefärdigheter och lärande i 

matematik?  

Hur har ett mer utbrett användande av skriftliga huvudräkningsmetoder påverkat elevers 

kunskaper i matematik, i förhållande till användandet av standardalgoritmer enligt den 

tidigare traditionen? 

Vilka tekniska räknefärdigheter anser lärare att elever behöver för att klara sig i vardagslivet 

och i eventuella fortsatta studier? 
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3. Teoretisk bakgrund 

Begreppet standardalgoritm definierar Hedrén (2000), som någon av de algoritmer i de fyra 

räknesätten, som tidigare varit vanligast i den svenska skolan, vilket även är den definition vi 

har valt att använda i vårt arbete. Det innebär lodräta uppställningar i addition, subtraktion 

och multiplikation, samt ”kort division”, vilken numera kan räknas till standardalgoritmerna. 

Andra skriftliga metoder, kommer i arbetet att benämnas skriftliga huvudräkningsmetoder, 

vilket är den gängse termen för de metoder som ofta innebär vågräta uppställningar, där man 

skriver talsorterna var för sig. I många fall använder man också olika räknelagar. Längre fram 

i arbetet finns beskrivningar och illustrationer av både standardalgoritmer och skriftlig 

huvudräkning i de fyra räknesätten. 

  

3.1 Aritmetikens historia i läroplanerna 

Fram till 1600- talet användes matematiken för att lösa vardagliga problem och blev på så sätt 

en del av allmänbildningen. Flera stora vetenskapsmän under 1600-talet som Descartes, 

Newton och Leibniz gjorde att symbolernas matematik växte fram (Unenge, Sandahl, 

Wyndhamn, 1994). När den offentliga och folkliga bildningen skapades under 1800-talet, 

innefattade matematikundervisningen grundläggande aritmetik med tillämpningar, samt 

grundläggande och deskriptiv geometri där tyngden lades på mätning och mätbarhet. 

Anledningen till att den här formen av matematik ingick i den grundläggande utbildnigen var 

att stärka samhällets teknologiska och socioekonomiska utveckling (Grevholm, 2001).  I 

samband med införandet av den obligatoriska folkskolan år 1842, gavs den första läroplanen 

ut, där man kan läsa följande om ämnet matematik: ”Elev bör, då de lämnar skolan åtminstone 

hafwa inhemtat nödvändig kunskap i de fyra räknesätten i hela tal”. (Unenge, 1999. s. 28). I 

normalplanen för räkning i småskolan år 1900 kan man även läsa följande om ämnet 

matematik: 

 
”Lärokurs: 

I. Skriftlig räkning: sammanslagning och fråndragning inom talområdet 1-100, 

äfven mångfaldigande och delning med ensiffrig multiplikator och divisor.  

II.  Hufudräkning: de fyra räknesätten inom talområdet 1-50. Anm De i mom. I, II 

angifna öfningarna böra i allmänhet genomgås i första årsklassen”. (Unenge, 1999. 

s. 28).  

 

När man studerar de metodiska anvisningarna till normalplanen för räkning i småskolan ser 

man att tyngdpunkten ligger vid att öva, både muntligt och skriftligt samt tyst övning för dem 

som inte undervisas just för tillfället. En mer heltäckande och genomarbetad 

undervisningsplan för rikets folkskolor lades fram 1919, vilken sedan gällde ända fram till 

1955. Eleverna skulle enligt kursplanen först lära sig att addera hela tal, sedan subtrahera och 

multiplicera för att till sist avsluta med det mest komplicerade räknesättet division. I första 

klass skulle man klara av talområdet 1-20. Man kan se att även här är läggs mycket stor vikt 

vid övning då varje uppräkning av moment från och med årskurs tre inleds med ”Fortsatt 

övning av de fyra räknesätten”(Unenge, 1999.s.31). När det gäller de metodiska 

anvisningarna i 1919 års läroplan kan man läsa: 

 
”I allmänhet bör man i räkneundervisningen gå långsamt 

framåt. Sålunda böra inom varje särskilt moment av densamma 

så stort antal sakexempel föreläggas lärjungarna, att de 

därigenom vänjas vid den för dessa exempel gemensamma 

tankegång, som krävs för deras lösning. Men därjämte bör även 

räkning med rena sifferexempel komma till användning i så stor 



 

4 
 

utsträckning, att lärjungarna slutligen nå fram till mekanisk 

färdighet vid räkneoperationernas utförande. Inom varje särskilt 

moment böra lärjungarna i båda nu nämnda avseenden hava 

uppnått nödig färdighet, innan de över gå till ett nytt.” (Unenge, 

1999. s. 32). 

 

En betydande omorganisation av skolan skedde då skolkommissionen bildades 1946 med 

Tage Erlander som ordförande. Skolkommissionen föreslog en 9-årig obligatorisk 

enhetsskola. Kommissionen hade en hel del synpunkter på skolans arbetssätt och de hävdade 

bland annat att undervisningsmetoderna var tvungna att ändras om man vill främja den fria 

personlighetsutvecklingen. Kommissionen ansåg att det fanns bättre arbetssätt även i 

matematik. Den elev som inte var matematiskt begåvad skulle nöta in räkneprinciperna med 

hjälp av exempel som inte ställde några krav på begåvning för ämnet, medan den begåvade 

eleven fick räkna tillämpningsuppgifter av högre svårighetsgrad (Unenge, 1999). 

 

1950 införde man den obligatoriska 9-åriga enhetsskolan på försök under en period av tio år. 

Skolöverstyrelsen gav ut en ny plan år 1955, i vilken de fyra räknesätten dominerar och stor 

vikt lades vid övning i elevernas mekaniska räknefärdigheter. I övningen användes i stor 

utsträckning rena sifferexempel, där eleverna själva och under tystnad räknade ett stort antal 

uppgifter (Unenge, 1999). 

 

Den nya skolformen som infördes 1962 i grundskolan, är den första skolformen som har 

dubbla uppdrag. Den nya skolformen skulle både förbereda eleverna för vidare studier och ge 

en allmän medborglig kunskap. Kursplanen i matematik är mycket detaljerad med en 

blandning av innehållsanvisningar och metodiska förslag som beskrivs årskurs för årskurs. 

Som exempel kan man visa på anvisningarna för årskurs två, där samtliga tabeller fram till 

10·10 skall behandlas, men utan krav på färdighet i denna årskurs. De detaljerade 

anvisningarna var en trygghet för många lärare, men de gav inget utrymme för egna idéer. 

Lärarna hamnade lätt i funderingar och diskussioner på uppgiftsnivån, där det gällde att lära ut 

en metod som fungerade, ett regelföljande (Unenge, 1999).  

 

Under 1960-talet hade den moderna matematiken en stark ställning i många länder. Denna 

ifrågasattes under 1970- talet då elevernas räknefärdigheter bedömdes som bristfälliga av 

kritiker inom de högre tekniska, matematiska och naturvetenskapliga utbildningarna. Många 

föräldrar ifrågasatte också de moderna metoderna inom matematiken då de inte längre 

förmådde hjälpa sina barn. Om allt för stora förändringar görs i skola och undervisning 

kommer hem och arbetsliv att förlora kontakten med och förståelsen för de yngre 

generationernas kultur, vilket på sikt får konsekvenser för hela samhällsstrukturen (Grevholm, 

2001). Den nya undervisningsteknologin som dök upp i Lgr 69 hade sin grund i en av de stora 

händelser som skedde vid den här tiden. Sovjetunionen lyckades skicka upp två satelliter i 

rymden. I USA frågande man sig hur ryssarna kunde lyckas med det här tekniska 

mästerverket som inte ens USA klarade. Många ansåg att USA:s misslyckande berodde på 

undermålig matematikundervisning i skolan, därför beslöt man att undervisningen skulle 

förbättras i framförallt matematik och naturvetenskap (Unenge, 1999). Man försökte lösa 

svårigheterna i matematik genom att individualisera undervisningen och använda ny 

undervisningsteknologi. Individualiseringen innebar att eleverna fick arbeta i sin egen takt 

med undervisningsmaterial som var skrivet för olika kunskapsnivåer. I praktiken innebar detta 

att vissa moment togs bort för de långsammare eleverna och andra moment lades till för de 

snabbare eleverna. Alternativa lösningar eller konkretiseringsmodeller för att underlätta 

förståelsen förekom sällan (Grevholm, 2001). Man lade dock en viss vikt vid att det var 

viktigt att använda ett korrekt matematiskt språk, samt att när eleverna skulle lära sig nya 
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begrepp skulle dessa bygga på de erfarenheter och utvecklade begrepp eleverna redan 

utvecklat.  Anvisningarna i Lgr 69 var inte lika detaljerade som i Lgr 62 men 

innehållsmomenten var fortfarande uppdelade i olika årskurser. I årskurs fyra till sju 

introducerades en ny divisionsalgoritm, ”trappan”, som ledde till en hel del förvirring då man 

bytte ordning på dividend och divisor. Ett tiotal år senare bytte man än en gång 

divisionsalgoritm till” liggande stolen” som man ansåg enklare med avseende på placeringen 

av dividend och divisor (Unenge, 1999). 
 

I Lgr 80 kan man se en ny trend där eleverna ska kunna använda matematiken för att lösa 

vardagsproblem, vilket sågs som en väg bort från den akademiska matematiken. Man ansåg 

inte längre att det var lika viktigt att kunna utföra komplicerade beräkningar med hög säkerhet 

med hjälp av algoritmer, eftersom sådana beräkningar kan göras med räknehjälpmedel. Det 

var viktigare att veta vilket räknesätt som skulle användas och göra en uppskattning av 

resultatet, för att inte bli beroende av de tekniska hjälpmedlen (Unenge, 1999).  

I Lgr 80 var inte division med två eller flersiffriga nämnare en så kallad nödvändig kunskap. 

Man ansåg att divisionsalgoritmen leder till problem för vissa elever oavsett vilken metod 

man använder. För att kringgå problemen föreslogs att nödvändig kunskap i årskurs nio skulle 

vara divisioner med ensiffrig divisor, vilket möjliggjorde enklare överslagsräkningar. Om 

nämnaren var flersiffrig skulle miniräknare användas. Den förenklade algoritmen ”kort 

division” infördes vilket motiverades av att elevernas problem att utföra division, ansågs 

härröra från algoritmen och inte från metodiken med vilken den förklarades. Under 1980-talet 

kritiserades den positivistiska kunskapssynen som ersattes under 1990-talet av den 

konstruktivistiska kunskapssynen. Eleverna skulle nu själva konstruera de algoritmer och 

räkneregler som det tagit tidigare generationer hundratals år att bygga upp. Man tänkte inte på 

risken att tappa bort värdefull kunskap som nedärvts i generationer. Det fanns även de som 

hävdade att man inte behöver algoritmer och räkneregler, utan klarar sig ändå med hjälp av de 

tekniska hjälpmedel som finns (Löwing & Kilborn, 2002). 

 

3.1.1 Moderna Läroplaner, Lpo 94 och Lgr 11 

Den fjärde läroplanen Lpo 94 med tillhörande kursplaner skiljer sig markant från de andra 

läroplanerna. I den här läroplanen finns inga metodiska anvisningar eller delmål utan bara 

mål, dels mål att sträva mot och dels mål att uppnå (Unenge, 1999). Den decentraliserade 

målstyrningen gav en ökad tilltro till lärarprofessionen, som nu skulle ta ett större ansvar för 

undervisningens innehåll och måluppfyllelse (Johansson, 2006). I matematiken valde man att 

lyfta fram andra mål än räknefärdigheter, eftersom tillgången på miniräknare och datorer har 

ändrat synen på nödvändig kunskap. Studier har visat att eleverna i årskurs 9, tidigare 

använde 60 procent av matematiklektionerna till att färdighetsträna algoritmer, vilket 

reducerades kraftigt när dessa kunskaper inte längre ansågs lika viktiga. Istället tillkom andra 

matematikområden som inte förekommit i tidigare läroplaner som till exempel 

sannolikhetslära och statistik. I Lpo 94 finns inget ”tak” vilket ger intresserade elever 

möjlighet att läsa mycket avancerad matematik redan i grundskolan (Unenge, 1999). 

Läroplanens övergång från postpositivistisk till konstruktivistisk kunskapssyn i kombination 

med skolans förändring från regelstyrd till mål- och resultatstyrd har vållat stora problem. 

Löwing och Kilborn, (2002) menar att lärarnas roll alltmer blir att passivt handleda eleverna 

istället för att undervisa, eftersom eleverna förväntas konstruera sina kunskaper på egen hand 

med hjälp av läromedel. 

    

I Lgr 11 är syftet med undervisning i ämnet matematik att eleverna utvecklar sina kunskaper 

om matematikanvändning i vardagen och inom olika ämnesområden. Eleverna ska ha 
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möjlighet att utveckla sina kunskaper i att formulera och lösa problem, samt reflektera över 

och värdera de strategier, metoder och modeller de valt. Eleverna ska också utveckla sin 

förmåga att bedöma om resultatet är rimligt. I den nya läroplanen läggs stor vikt vid att 

samtala och argumentera kring matematik genom att eleverna får öva sig i att redogöra för 

frågeställningar, beräkningar och slutsatser. Centralt innehåll i årskurs ett till sex, med 

avseende på taluppfattning och tals användning, är de fyra räknesättens egenskaper och 

samband, samt hur de används i olika situationer. Eleverna ska kunna använda metoder för 

beräkningar med naturliga tal, i huvudräkning, överslagsräkning och vid beräkningar med 

skriftliga metoder och miniräknare. I årskurs sju till nio, är det centrala innehållet detsamma 

med avseende på de fyra räknesättens egenskaper och samband, men med ett tillägg som 

innebär att eleverna ska känna till metoder för beräkningar som använts i olika historiska och 

kulturella sammanhang (Skolverket, 2011). 

 

3.2 Standardalgoritmer 

Algoritmen är inte uppställningen eller nedskrivningen av talen i sig utan det schema man 

följer för att utföra beräkningarna och komma fram till svaret (Kilborn, 1995). Algoritmen är 

en ordnad, ändlig följd av elementära och entydiga operationer som löser en klass av 

uppgifter. En algoritm för en typ av uppgifter, medger att varje given uppgift av denna typ 

kan lösas enbart med de operationer som algoritmen anger, utan att den människa eller maskin 

som arbetar med uppgiften behöver ha förståelse för matematiken i uppgiften. Detta gör 

algoritmer mycket tilltalande i datorsammanhang (Johansson, 2006). 

3.2.1 Addition 

Den mest grundläggande additionstanken bygger på uppräkning, där man tänker sig 

att man har två eller flera disjunkta mängder av föremål, som sedan slås samman till 

en ny mängd och som då innehåller samtliga föremål. Den standardalgoritm för 

addition som används i skolan bygger på addition uppifrån. Talen ställs upp under 

varandra så att kolumner med ental, tiotal, hundratal osv. bildas. Vid beräkningen 

börjar man från höger med entalskolumnen och adderar sedan siffrorna kolumn för 

kolumn. Resultatet bokförs genom att man skriver siffran under respektive kolumn. 

För att hantera tiotalsövergångar använder man sig av en minnesiffra, som då 

vanligast skrivs ovanför nästa kolumn, men det finns också en variant där 

minnessiffran kan skrivas under de tal som ska adderas. I det fallet har man sparat en 

tom rad där minnessiffran skall få plats. I båda varianterna placeras minnessiffran i 

kolumnen framför den kolumn man för tillfället arbetar med (Kilborn, 1995).  

 

 

3.2.2 Subtraktion 

Subtraktion går att tolka på flera olika sätt och detta är en av anledningarna 

till att det finns en mängd olika subtraktionsalgoritmer i världen. Det är 

främst de tre perspektiven, ”Ta bort”, ”Lägga till” och ”Jämföra” som ligger 

till grund för de olika algoritmerna. De tekniker som används baseras då på 

det synsätt man har. En vanlig metod är nedräkning, vilken bygger på att 

talraden behärskas både framåt och bakåt. Genom att utgå från det ena av 

talen och sedan räkna så många steg bakåt som det tal man ska subtrahera 

kommer man fram till återstoden. Ett problem kan vara att komma ihåg hur 

många steg man räknat bakåt samtidigt som man räknar ned. En subtraktion 

kan också utföras genom att man räknar upp från delen. Ingen av de här 

metoderna är speciellt effektiva vid arbete med större tal (Kilborn, 1995).  

Den subtraktionsalgoritm som används i svenska skolan påminner mycket om 



 

7 
 

additionsalgoritmen. Talen ställs upp under varandra så att kolumner med ental, tiotal, 

hundratal osv. bildas. Vid beräkningen börjar man från höger med entalskolumnen och 

subtraherar sedan siffrorna kolumn för kolumn. Om subtraktionen av entalskolumnen inte går, 

det vill säga att om vi får ett negativt tal, får man ”låna” av ett tiotal från tiotalskolumnen, 

samtidigt som man sätter ett streck över siffran i tiotalskolumnen. Tiotalet växlas till tio ental 

och förs in ovanför entalskolumnen. Resultatet bokförs under respektive kolumn (Kilborn, 

1995). 
 
 

3.2.3 Multiplikation 

Att arbeta med multiplikation är mer tekniskt avancerat jämfört med addition och subtraktion. 

I multiplikation arbetar man med sammansatta enheter till skillnad från addition och 

subtraktion. Idén med multiplikation går ut på att man adderar hela den sammansatta enheten, 

istället för att addera ental. Additionsmetoden fungerar så länge man arbetar med små och 

lätthanterliga tal, men vid mer komplicerade tal krävs en mer avancerad metod. 

  

Multiplikationsalgoritmen är en form av schema för att hålla ordning på 

delprodukterna på ett enkelt och minnesbesparande sätt. Multiplikations-

algoritmen gör att arbetet med multiplikation av flersiffriga tal reduceras till ett 

antal deloperationer, där endast ental multipliceras. Metoden kan endast bli 

effektiv i kombination med en multiplikationstabell för deloperationerna. 

Minnessiffrornas placering har ställt till en hel del problem eftersom de står till 

höger om entalet, vilket man i en del länder har man löst genom att anteckna 

dessa på vänster sida (Kilborn, 1995).  
 

 

3.2.4 Division 

Division är det omvända räknesättet till multiplikation. Vilken divisionsalgoritm som ska 

användas i skolan har varit föremål för flest matematikmetodiskadiskussioner genom åren. 

Det finns två grundläggande idéer i division, dessa två är dels innehållsdivision och dels 

delningsdivision. Dessa två grundläggande idéer binds samman med multiplikation. I 

innehållsdivision gör man upprepad subtraktion tills man kommer fram till hur många gånger 

man kan subtrahera nämnaren från täljaren. Vid delningsdivision, när nämnaren består av 

heltal, fördelar man täljaren i så många delar som anges i nämnaren.  

 

Divisionsalgoritmen bygger på att man delar upp talen i täljaren i ental, tiotal, 

hundratal etc. Sedan utförs delberäkningar inom respektive talenhet med början 

i de större talenheterna. Den divisionsalgoritm som mestadels används i skolan 

idag är ”kort division”, vilken kallas så då det inte förekommer någon 

checkningsräkning. I den här metoden blir det inte som i ”liggande stolen” och 

”trappan” någon uppställd subtraktion, utan en uppräkning från delen, vilket 

innebär att man kan koppla divisionsmetoden till utfyllnadsmetoden i 

subtraktion (Kilborn, 1995). Vi har valt att inte presentera ”liggande stolen” 

eller ”trappan” i det här examensarbetet, då ingen av de lärare vi intervjuat 

använder dessa metoder längre. 
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3.3 Skriftlig huvudräkning 

De skriftliga huvudräkningsmetoderna har utvecklats för att lära elever hur man på olika sätt 

kan lösa uppgifter med huvudräkning och minnesanteckningar. Ofta innebär metoderna att 

man utnyttjar någon av räknelagarna som exempelvis distributivalagen och associativalagen. 

Arbete med skriftlig huvudräkning anses stimulera elevers kreativitet och uppmuntra till ett 

aktivt och flexibelt tankearbete. Man anser också att elevernas taluppfattning stärks samtidigt 

som de får grundläggande kunskaper om positionssystemet (Rockström, 1991). 

 

3.3.1 Addition 

Skriftliga huvudräkningsmetoder i addition bygger på tre grundprinciper, vilken som är 

lämpligast att använda, beror på uppgiftens utseende. En metod som kan användas för alla 

additionsutryck är att addera varje talsort för sig med början med den största. Exempel: 

 

143 + 236 = 100 + 40 + 3 + 200 + 30 + 6 = 300 + 70 + 9 = 379.  

 

När man inte behöver göra några växlingar kan mellansteget hållas i huvudet och svaret kan 

skrivas direkt. En metod att lösa uppgifter där den ena termen är nära ett helt tiotal, hundratal 

osv, är att flytta över ental från den ena termen till den andra. Exempel: 

 

 598 + 437 = 600 + 435 = 1035.  

 

I de fall där uttrycket innehåller flera termer kan man titta efter kombinationer som är lätta att 

räkna i huvudet. Exempel:   

  

3.75 + 4.60 + 9.25 = 13 + 4.60 = 17.60               (Rockström, 1991). 
 

3.3.2 Subtraktion 

I subtraktion finns tre huvudprinciper vid skriftlig huvudräkning, vilka kan användas för att 

lösa alla typer av uppgifter. En metod är att subtrahera varje talsort för sig med den största 

först. Exempel: 
 

62 – 46 = (60 + 2) – (40 + 6) = (20 +2) – 6 = 20 – 4 = 16  
 

Svaret kan skrivas direkt utan mellanled, om man inte behöver utföra några växlingar. 

Subtraktion kan även betraktas som skillnad mellan tal, vilket ofta medför att uträkningen blir 

enklare, än om man ser subtraktion som en minskning. När talet som ska subtraheras är nära 

ett helt tiotal, hundratal osv kan man öka båda termerna med samma tal, eftersom skillnaden 

fortfarande är densamma. Exempel:  
 

523 – 195 = 528 – 200 = 328.  
 

Utfyllnadsmetoden är bäst att använda när skillnaden mellan talen är liten. Det här sättet att 

tänka använder man ofta när man handlat och ska få tillbaka mellanskillnaden. Eleverna 

använder ofta den här metoden eftersom de tycker att det är lättare att räkna med addition än 

subtraktion, även om det inte alltid förenklar uträkningen. Exempel:   

 

504 – 492 = 4 + 8 = 12                 (Rockström, 1991) 
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3.3.3 Multiplikation 

Vid arbete med skriftliga huvudräkningsmetoder i multiplikation har man stor nytta av 

distributiva lagen och associativa lagen för att förenkla uttryck. När man använder distributiva 

lagen räknar man varje talsort för sig med den största först. Distributiva lagen kopplar ihop 

räknesätten addition/subtraktion och multiplikation. Om man ska använda flera olika räknesätt 

samtidigt behöver man känna till prioriteringsreglerna för att veta i vilken ordning 

räkneoperationerna skall utföras. Distributiva lagen bygger på att man multiplicerar in i 

parentesen, vilket med generella formler kan visas på följande sätt: 

 

 a (b + c) = a · b + a · c alternativt, a (b - c) = a · b – a · c   

 

Med siffror kan det se ut så här: 4 · 45 = 4 (40 + 5) = 4 · 40 + 4 · 5 = 160 + 20 = 180 

 

Man kan även använda sig av subtraktion om den ena faktorn är nära ett helt tiotal eller 

hundratal. Genom att använda distributiva lagen och först multiplicera med det tal som är nära 

ett helt tiotal eller hundratal och sedan subtrahera, kommer man fram till rätt svar. Exempel:  

 

7 · 198 = 7 (200 - 2) = (7 · 200) – (7 · 2) = 1400 – 14 = 1386  
 

När man använder associativa lagen har man nytta av metoden ”hälften-dubbelt” eller 

”dubbelt-hälften” .  Associativa lagen kan generellt beskrivas med följande exempel: 

 

(a + b) + c = a + (b + c) = a + b + c.   (a · b) · c = a · (b · c) = a · b · c.  

 

Exempel med siffror: 4 · 45 = 2 · 2 · 45 = 2 · 90 = 180                                 (Rockström, 1991) 
 

3.3.4 Division 

Huvudräkningsstrategierna i division bygger på motsvarande multiplikationsstrategier. En 

fördubbling i multiplikation ger i division en halvering. Det är inte så ofta division går jämt 

upp, därför är det viktigt att behärska både överslagsräkning och huvudräkning (Kilborn, 

1995). När man använder skriftliga huvudräkningsmetoder i division innebär det att man delar 

upp täljaren i lämpliga tal, så att bråktalen blir lätta att lösa. Exempel: 

 

  

 

Enligt (Rockström, 1991) är dock ”kort division” enkel att utföra jämfört med skriftliga 

huvudräkningsmetoder i division, särskilt om nämnaren är ensiffrig, vilket innebär att den 

metoden är att föredra. Om man har en flersiffrig nämnare i ”kort division” är det bra att om 

möjligt förenkla uttrycket genom förkortning eller förlängning. Exempel: 

 

 (förkortning med 2, ” kort division”)  
 

 

  (förlängning med 2, ”kort division)   

                          ( Rockström, 1991) 
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3.4 Debatten kring standardalgoritmer och skriftlig huvudräkning 

Diskussionen om algoritmer har historiskt sett mest handlat om olika varianter av 

divisionsalgoritmens fördelar och nackdelar. När sedan enhetsskolan och grundskolan 

utvecklades, rekommenderades en gemensam standardalgoritm för hela landet, vilket skulle 

göra det enklare att byta skola, lärare eller lärobok. I skolan har fokus legat mer på hur man 

kan minimera feltyper än på grundläggande taluppfattning, räknelagar, laborativt arbete och 

räknesättens innebörd samt deras inbördes relationer (Johansson, 2006). 
  

3.4.1 Taluppfattning 

Birgitta Rockström (1991) som utvecklade metoderna för skriftlig huvudräkning, och som 

också varit drivande i frågan om standardalgoritmer och skriftlig huvudräkning, menar att 

räkning med standardalgoritmer inte gynnar elevernas taluppfattning, och ser detta som ett 

huvudargument för att använda skriftliga huvudräkningsmetoder i undervisningen. Vad är då 

en god taluppfattning? Enligt Emanuelsson och Emanuelsson, (1997) är taluppfattning 

förståelsen av tre aspekter, relationen inom tal, relationen mellan tal och relationen mellan tal 

och omvärld. I den första av dessa tre aspekter behandlas de tio första talen, 0-9, och eleverna 

måste förstå hur de olika talen byggs upp och kan grupperas. I den andra aspekten, ryms 

kunskaper om hur talen förhåller sig till varandra. Här finner man begrepp som större, mindre, 

dubbelt, hälften och så vidare. Den här typen av förståelse är grundläggande i de fyra 

räknesätten. I den sista aspekten handlar det om att kunna översätta kunskaperna till 

verkligheten, och därmed använda matematiken som ett redskap i vardagen. Samtliga tre av 

dessa aspekter behärskas i olika faser i elevens matematikutveckling, dessa brukar anges som 

konkret fas, representativ fas och abstrakt fas (Sterner & Johansson, 2006). En liknande 

definition av taluppfattning använder Unenge, Sandahl och Wyndhamn (1994) som menar att 

taluppfattning innebär förståelse för talens storlek och deras inbördes relation, samt att detta 

är en förutsättning för nästan all kunskap i matematik. I denna definition utgår de från 

Skovsmoses tre delkunskaper, matematikkunskap, teknisk kunskap och reflekterande 

kunskap, som alla är komponenter i den samlade matematiska kunskapen. De tre 

delkunskaper som nämns av Skovsmose innebär att kunna uppfatta och analysera talen 

matematiskt och ha en teknik för att kunna hantera och behandla talen, samt att den 

reflekterande kunskapen ska finnas för att kunna bedöma storleken och rimligheten i en utförd 

uträkning. Många elever som har svårigheter i matematik har en bristande taluppfattning 

(Unenge, Sandahl & Wyndhamn, 1994). 

 

3.4.2 TIMSS 2007 

Per-Olof Bentley genomförde en analys av de svenska elevernas resultat i TIMSS 2007.  

Resultaten visade att i årskurs fyra hade eleverna störst problem med taluppfattning och 

aritmetik, där resultaten låg under genomsnittet för EU och OECD länder. För att få större 

underlag till analysen användes även det nationella provet i matematik för årskurs fem. I 

analysen fokuserade Bentley just på de områden som det visat sig vara problem med i TIMSS. 

Det framkom då att de fel eleverna gjorde till stor del var systematiska och berodde på att de 

använde fel metod vid fel tillfälle. Särskilt framträdande var de uppgifter i subtraktion där det 

krävdes en växling för att lösa uppgiften. Han såg då att många elever som använde den 

skriftliga huvudräkningsmetoden där man delar upp talen i ental, tiotal, hundratal osv. 

frekvent lät bli att utföra växlingen och därmed fick fel resultat. I uppgiften 51 - 49, uppgav 

nästan en tredjedel av eleverna i årskurs fyra, att svaret på uppgiften blev 18. Genom att så 

många elever uppgett samma felaktiga svar och att man studerade elevernas 

beräkningsstrategi, kunde man visa på att eleverna systematiskt använde den skriftliga 
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huvudräkningsmetoden felaktigt. I analysen framkom också att de elever som använder 

standardalgoritmer hade fler rätta svar än de som använde andra metoder. Det fanns ändå de 

elever som behärskade flera olika skriftliga huvudräkningsmetoder och som utförde 

beräkningarna korrekt. I analysen visar Bentley på att det bara verkar vara en tredjedel av de 

deltagande eleverna, som verkar ha kännedom om standardalgoritmer (Bentley, 2009). När 

Per-Olof Bentley blev intervjuad av folkbladet om elevernas resultat, slår Bentley fast att de 

som vekar klara uppgifterna bäst, är de elever som behärskar standardalgoritmerna (Zobel, 

2009). 

 

3.4.3 Argument för användande av standardalgoritmer 

Standardalgoritmer har utvecklats och förfinats under århundraden vilket gör dem till mycket 

effektiva beräkningsmetoder. De kan även användas på ungefär samma sätt oavsett hur 

komplicerade tal som ingår i beräkningarna. Att använda generella algoritmer kan enligt 

Hedrén (2001) vara det enda sättet att utföra beräkningarna på, om man bara ska använda 

papper och penna. Standardalgoritmerna i de fyra räknesätten kan även ge en introduktion till 

andra algoritmer som används i andra matematiska sammanhang. 

 

Rockström (1991) anser att standardalgoritmer ska läras ut men inte förrän i senare skolår, då 

eleverna har fått en så god taluppfattning att det mekaniska räknandet inte gör någon skada. 

Enligt Rockström är standardalgoritmerna bra att kunna men en bra taluppfattning är 

viktigare. Rockström menar vidare att det finns stora fördelar med algoritmen ”kort division” 

jämfört med skriftliga huvudräkningsmetoder för division. Hon anser att den är mycket enkel 

och praktisk att använda, samt att det är en fördel att divisionstecknet finns kvar och att svaret 

skrivs direkt efter likhetstecknet, vilket gör det enklare att bedöma om svaret är rimligt eller 

inte. När det gäller kommatecknets placering anser hon dock att placeringen skall bygga på 

rimlighetsbedömning av talets storlek och inte en regel som säger att kommatecknet skall 

flyttas rakt ner, vilket inte gynnar elevernas taluppfattning (Rockström, 1991). 

 

Emanuelsson (1989) anser att elever har rätt att lära sig effektiva räknemetoder och han syftar 

då på standardalgoritmer. En av standardalgoritmernas styrka är att de förtydligar 

positionssystemet, då talsorterna skrivs under varandra i kolumner. Emanuelsson menar 

vidare att många elever behöver trygghet och stöd i matematikinlärningen, vilket algoritmerna 

bidrar med, då de har väldigt tydliga regler. Per-Olof Bentley anser precis som Emanuelsson, 

att elever måste få lära sig effektiva beräkningsstrategier, men han tillägger också att dessa 

skall automatiseras i långtidsminnet. Eleverna kan då använda beräkningsmetoden utan att 

belasta korttidsminnet, som då istället kan utnyttjas till att lösa problemet i uppgiften 

(Liber.se). Löwing och Kilborn (2003) har också uttalat sig om arbetsminnets kapacitet och 

menar att all räkning som inte sker med tekniska hjälpmedel är helt eller delvis huvudräkning. 

Även vid huvudräkning kan man göra stödanteckningar för att inte belasta hjärnans 

arbetsminne då detta bara kan hålla en mycket begränsad mängd data. Fördelen med 

algoritmer är att man direkt kan hämta dessa från långtidsminnet. Alternativet innebär att man 

använder en informell räknemetod som bara fungerar vid det här tillfället, men som då kräver 

ett mer aktivt tankearbete. Göte Dahland (2001) anser att om eleven har en god färdighet i den 

enskilda metodens användning så är det den bästa garantin för att nå rätt resultat. 

 

Enligt Löwing och Kilborn (2002) är kunskaper om algoritmer och färdigheter i att utföra 

beräkningar med dessa, viktiga förkunskaper trots att användandet av miniräknare ökat. De 

anser att många elever har stor hjälp av att förstå hur algoritmer är uppbyggda och vad en 

algoritm är. Lingefjärd och Thunberg (2006) menar att många studenter på de 
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matematikintensiva utbildningarna på högskolan har bristande förmåga i att avkoda och läsa 

matematikens symbolspråk. Detta gör att de har svårt att se mönster som exempelvis primitiva 

funktioner till funktioner av typen f´(g(x))g´(x). Författarna menar att algoritmisk träning är 

ett nödvändigt villkor för att eleverna ska nå de bestående och flexibla färdigheter som krävs 

för att förstå det matematiska symbolspråket. Inte alla elever som läser högskoleförberedande 

matematik på gymnasiet kommer att läsa matematikintensiva utbildningar på högskolan, men 

matematikundervisningen i grundskola och gymnasium kan inte utgå från detta, utan 

undervisningen måste utformas så att de elever som kommer att läsa vidare även får de 

kunskaper som de behöver. 
 

3.4.4 Kritik mot användande av standardalgoritmer 

När kravet på konkretisering av undervisningen kom i samband med grundskolereformen 

borde algoritmerna ha setts över och enklare typer valts enligt Kilborn och Löwing (2002). De 

hävdar att orsaken till att allt fler lärare slutar att undervisa om algoritmer beror på att många 

elever genom åren haft problem med algoritmräkning, och att den färdighetsträning som skett 

inte har gett önskat resultat. Forskningen har visat att det inte hjälper att öva och öva 

algoritmer om det fattas viktiga förkunskaper. Detta är även något som Holmström (1990), 

poängterar i en artikel i Nämnaren, där han skriver att trots att mycket möda lagts ner på att 

lära ut divisionsalgoritmen ”liggande stolen” i skolan, finns det brist på bestående färdighet 

hos många människor.  

  

I dagens samhälle med tekniska hjälpmedel som miniräknare, är behovet av räknefärdighet för 

hand minimalt och man bör därför reducera arbetet med algoritmer för att få tid med mer 

angelägna uppgifter. (Holmström, 1990; Hedrén 2001; Unenge, 1984 ). Unenge menar vidare 

att eleverna ska lära sig att använda matematiken i olika problemlösningssituationer istället 

för att mekaniskt lösa uppgifter där algoritmen bara är en rituell handling utan innebörd. 

Rockström (1991)  menar att problemet inte är algoritmerna i sig utan det sätt på vilket 

undervisningen bedrivs. Om man ger eleverna standardalgoritmerna direkt är det svårt att ge 

eleverna den taluppfattning som behövs för att förstå hur standardalgoritmerna är uppbyggda. 

Hon vill även lyfta fram att eleverna lämnas för mycket ensamma i räkningen med algoritmer, 

vilket även Marklund (1993) poängterar när hon säger att elevernas förmåga att kommunicera 

matematik försämras genom att använda för mycket algoritmer, eftersom eleverna arbetar för 

mycket enskilt.   
 

3.4.5 Argument för användande av skriftliga huvudräkningsmetoder 

Det kanske starkaste argumentet för skriftliga huvudräkningsmetoder är att eleverna får en 

god taluppfattning. Rockström (1991) menar att en skriftlig huvudräkningsmetod ska kunna 

tillämpas på flera typer av uppgifter och inte bara vara ett knep för att lösa en uppgift. 

Undervisning i skriftliga huvudräkningsmetoder bygger på förståelse för positionssystemet, 

räknelagarna och likhetstecknets innebörd. Vid skriftlig huvudräkning, liksom vid 

algoritmräkning, behöver eleverna ha goda kunskaper i additionstabellen, subtraktionstabellen 

och multiplikationstabellen. Även Kilborn (1995) anser att tabellkunskaper är viktiga vid 

huvudräkning och skriftliga beräkningsmetoder.  

 

Elever som skriver ner sina tankar i flera mellanled som förenklar uträkningen, övar sig på att 

tänka matematiskt, se mönster och samband samt dra logiska slutsatser. Skriftliga 

huvudräkningsmetoder följer inget speciellt mönster vid beräkningar, vilket gör att 

arbetssättet uppmuntrar till ett flexibelt tänkande och resonemang där eleverna får träning i att 

formulera sina tankar i ord och därmed får en bättre förståelse för begreppens innebörd. När 
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eleverna diskuterar matematik i mindre grupper eller helklass delar de tankar och strategier 

med varandra, vilket hjälper de elever som inte själva kommer på alla idéer. Läraren ska ge 

tips och stöttning och bygga vidare på de idéer eleverna har (Rockström, 1991). Eleverna 

utvecklar egna skriftliga huvudräkningsmetoder utifrån den talbild och taluppfattning de 

redan har byggt upp och de egna beräkningsmetoderna ger även en spontan användning av 

positionssystemet. Vid beräkningar med skriftliga huvudräkningsmetoder kan man använda 

samma metod som vid huvudräkning, man börjar med siffran längst till vänster, som är den 

viktigaste och kan sedan avbryta räknandet när man kommit fram till ett ungefärligt svar 

(Unenge, Sandahl & Wyndhamn, 1994; Rockström, 1991). Att behärska överslagsräkning är 

viktigt även då beräkningar utförs med miniräknare för att eleven ska kunna bedöma om 

svaret är rimligt (Rockström, 1991). 
 

3.4.6 Kritik mot användande av skriftliga huvudräkningsmetoder 

De lärare som försöker lösa elevernas problem med hjälp av informella metoder verkar inte 

inse att de är minst lika krångliga och rituella som de formella algoritmerna som vuxit fram ur 

vardagslivet (Löwing & Kilborn, 2002; Emanuelsson, 1989). Även Rockström (1991) har 

uttalat sig om att det finns en fara i att ge eleverna en mängd olika beräkningsmetoder att välja 

bland. En del av metoderna är till och med sämre än standardalgoritmerna och eleverna förstår 

då också lika lite av dem. Vidare menar hon att mångfalden av beräkningsmetoder måste 

komma från eleverna själva. Emanuelsson (1989) anser att man manipulerar med siffrorna 

minst lika mycket vid skriftlig huvudräkning som vid räknande med standardalgoritmer. Han 

poängterar även att alla elever inte klarar av att hitta på egna lösningsmetoder, speciellt inte i 

ett så tidigt skede i matematikutvecklingen. Han menar vidare att processen som krävs för att 

hitta speciella beräkningsmetoder i alla situationer där en beräkning behöver utföras är väldigt 

tidskrävande. Bentley anser att räkning med mellanled är förvirrande för eleverna. Metoden 

kräver att eleverna är absolut säkra på vad de gör och varför, men undervisningen och 

läromedlen lär ut en mekanisk teknik utan reflektion (Zobel, 2009).  
 

Alla elever behöver en kontinuerlig inlärningsmiljö och det krävs en långsiktig planering som 

börjar i förskolan och sträcker sig till gymnasiet. För att sådan planering ska vara 

genomförbar krävs det att alla lärare som undervisar en elevgrupp under olika skolår är 

överens om synen på undervisning och inlärning, samt hur och när olika moment ska 

behandlas. Problematiken med den relativt hastiga omställningen till skriftliga 

huvudräkningsmetoder är att det fanns en osäkerhet i hur man skulle arbeta med dessa på de 

olika stadierna. Kontinuiteten för eleverna i skolan blev därför bristfällig (Löwing & Kilborn, 

2002). 
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4. Metod 

Eftersom vår studie gjordes ur ett indirekt perspektiv och hade för avsikt att belysa lärares 

erfarenheter av att använda standardalgoritmer och skriftliga huvudräkningsmetoder, valde vi 

en kvalitativ ansats. Den kvalitativa studiens fokus ligger på hur människor upplever sin 

omvärld i speciella kontexter och kulturella sammanhang (Backman, 1998). Således blev 

resultatet av vår studie en subjektiv bild av standardalgoritmers och skriftliga 

huvudräkningsmetoders inverkan på elevers tekniska räknefärdigheter och 

matematikkunnande, vilket stämde väl överens med studiens syfte. Kvalitativa studier är ofta 

övervägande induktiva i arbetsförfarandet, vilket innebär att man under studiens gång börjar 

forma hypoteser utifrån litteratur och empiri (Backman, 1998). Detta gav en bra bild av vår 

studie då vi inte ämnade finna några kausala samband utifrån en viss teori, i stället önskade vi 

hitta stöd och förklaringar till lärares erfarenheter i den matematikdidaktiska forskningen.  

 

4.1 Undersökningsdesign och undersökningsmetod 

Vid val av undersökningsdesign utgick vi från boken, Samhällsvetenskapliga rapporter, av 

Alan Bryman (2001). Med utgångspunkt i vårt syfte beslutade vi oss för att använda 

grunddragen i en tvärsnittsdesign. Tvärsnittsdesignen bygger på att man vid en viss tidpunkt 

samlar in data om ett antal variabler. Vid datainsamlingen använder man fler än ett fall för 

sina observationer, då man även är intresserad av variationen som uppkommer. Variablerna 

och variationen i dessa granskas sedan för att försöka hitta något mönster eller samband 

(Bryman, 2001). När vi översatte tvärsnittsdesignen till vår studie, tänkte vi oss varje enskild 

lärare som ett fall eller en observation. Variablerna kom då att bestå av deras åsikter om och 

erfarenheter av standardalgoritmer och skriftliga huvudräkningsmetoder. Vi valde att använda 

en semistrukturerad intervju för att säkerställa att vi skulle få svar på våra frågeställningar och 

på så vis uppfylla studiens syfte. Det specifika för en semistrukturerad intervju är att det finns 

en stuktur men att informanten har en stor frihet att utforma sina svar. Likaså har intervjuaren 

frihet att ändra följden på frågorna, eller lägga till frågor under intervjuns gång. Intervjuaren 

har också möjlighet att ställa följdfrågor som knyter an till informantens tidigare svar för att 

söka efter ett djupare eller mer ingående resonemang (Bryman, 2001). 

 

4.2 Intervjuguide och val av informanter 

När vi arbetade fram intervjuguiden utgick vi från studiens syfte och frågeställningar, 

samtidigt som vi tog del av de grundläggande råd som Bryman (2001) beskriver. Vi ville ha 

en tydlig struktur för att underlätta analysen och jämförelsen av intervjuresultaten. Därför tog 

vi fram en uppsättning frågor som vi ansåg var relevanta och placerade dessa i en ordning 

som skulle underlätta flytet i intervjun. När vi arbetade fram frågorna tog vi särskild hänsyn 

till att de inte skulle vara ledande eller värderande för att så lite inverkan som möjligt på 

informanternas svar. Vi använde också ett språk som förefaller naturligt i den rådande 

diskursen. Vi var också noga med att få med den bakgrundsinformation om informanterna 

som vi ansåg kunde ha betydelse för studien. De informanter som användes i studien valdes 

efter hur många år de har arbetat som matematiklärare. Vi ansåg att det var viktigt för studien 

att de informanter vi använde skulle ha arbetat tillräckligt länge för att de skulle varit med om 

omställningen från ett generellt användande av standardalgoritmer till att använda allt mer 

skriftliga huvudräkningsmetoder. Denna omställning skedde i den svenska skolan till större 

delen under mitten och slutet av nittiotalet. Vi bestämde därför att de mellanstadielärare vi 

skulle intervjua skulle ha varit verksamma senast sedan 1995 och högstadielärarna skulle ha 

varit verksamma senast sedan 1998 och gärna längre.  Att högstadielärarna kunde varit 
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verksamma en något mindre tid motiverade vi med att de första eleverna som började med 

skriftlig huvudräkning kommer till högstadiet senare än mellanstadiet. 

 

Vi valde att använda lärare som arbetar på skolor som vi tidigare haft anknytning till genom 

den verksamhetsförlagda utbildningen på lärarprogrammet. Detta för att vi på ett enkelt sätt 

skulle få kontakt med lärarna och vi visste då på ett ungefär hur länge de varit verksamma och 

vilka som uppfyllde våra kriterier. Sammanlagt tillfrågades tre mellanstadielärare och tre 

högstadielärare, varav en numera arbetar på gymnasiet, om de ville vara med i vår studie. 

Samtliga lärare var positiva till att medverka, vilket också innebar att vi inte var i behov av att 

göra någon bortfallsundersökning. 

 

4.2.1 Presentation av informanter 

Lärare A  

En kvinnlig lärare som har arbetat i 37 år. Hon har arbetat 25 år i en kommun och 12 år i en 

annan kommun. Hon är utbildad 1-7 lärare med inriktning svenska och samhällsorienterande 

ämnen, samt har behörighet i engelska och musik, till och med årskurs 6. De 25 första åren 

arbetade hon på lågstadiet och sedan en kort tid som specialpedagog på mellanstadiet. 

Därefter har hon enbart arbetat på mellanstadiet. 

 

Lärare B 

Kvinnlig lärare som arbetat 26 år på mellanstadiet. Hon har behörighet att undervisa i alla 

ämnen i årskurs 4,5 och 6 utom slöjd. När lärarutbildningen förändrades vidareutbildade hon 

sig med inriktning på svenska och samhällsorienterande ämnen. 

 

Lärare C 

Manlig lärare som har den gamla mellanstadieutbildingen, vilket gör honom behörig i alla 

ämnen utom musik. Han har arbetat i snart 40 år, varav största delen på mellanstadiet men 

även lite på högstadiet i matematik och naturorienterade ämnen. På högstadiet har han även 

undervisat barn med särskilda behov i liten grupp. 

 

Lärare D 

Manlig lärare som arbetat 35 år, varav 30 år på samma högstadieskola i matematik och fysik. 

Han har lärarexamen samt ett års extra studier i högskolematematik. Är pensionär sedan 2 år 

tillbaka, men vikarierar fortfarande i matematik och fysik. 

 

Lärare E 

Kvinnlig lärare med examen för grundskolans senare år i matematik och naturorienterande 

ämnen. Hon har arbetat i 14 år på högstadiet. 

 

Lärare F 

Manlig lärare som arbetat i 39 år, varav 20 år på högstadiet och 19 år på gymnasiet. Han har 

en filosofie magisterexamen samt ett år pedagogikstudier på lärarhögskolan. Han är behörig i 

matematik och fysik på gymnasiet. 

 

4.2.2 Intervjuförberedelser och genomförande 

När vi förberedde oss inför våra intervjuer, utgick vi från de rekommendationer som Kvale 

(1997) presenterar i en lista över de speciella hänsynstaganden en intervjuare bör göra. I första 

skedet som egentligen bestod av arbetet med vår teoretiska bakgrund, såg vi till att vi var väl 
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insatta i den forskning som finns på området. Informanterna förbereddes genom att vi vid 

första kontakten, som skedde via telefon, informerade dem om vad vår studie handlade om. Vi 

skickade även ut intervjufrågorna i förväg via e-mail, för att de skulle få möjlighet att 

reflektera över sina ställningstaganden innan intervjun. Informanterna gavs också tillfälle att 

ställa frågor innan intervjun inleddes. 

 

Samma person intervjuade samtliga informanter och spelade in intervjuerna med en diktafon. 

Att vi valde att låta en person utföra alla intervjuer, berodde på att vi ville uppnå så lika 

intervjusituationer som möjligt. Alla lärare intervjuades i enrum på deras arbetsplats, utom 

lärare D som är pensionär och därför intervjuades i sitt hem. När vi tog fram och 

sammanställde resultaten från intervjuerna lyssnade vi båda två oberoende av varandra på 

varje inspelning två gånger. Efter det träffades vi och sammanställde våra utskrifter. Vi 

mailade även varje lärare och bifogade resultatet från deras intervju, och bad dem återkomma 

till oss om de ansåg att vi gjort någon feltolkning av deras svar. Ingen av de berörda lärarna 

hörde av sig efteråt, vilket vi tolkade som att de godkände resultatet.  

 

4.2.3 Etiska ställningstaganden 

Under arbetet med undersökningen har vi också anpassat oss efter de forskningsetiska krav 

som vi ansåg krävdes för den har typen av studie. Alla informanter som användes i studien 

deltog av fri vilja och var väl informerade om studiens syfte. För att tillgodose kravet på 

konfidentialitet har vi i rapporten valt att utesluta namn och arbetsplats för samtliga 

informanter. I den korta presentationen över informanter finns av den anledningen endast 

uppgifter om informantens kön, ålder, utbildning, arbetsuppgifter och antal år som 

matematiklärare. De uppgifter som samlats in har endast använts för att besvara 

frågeställningarna i studien. 

 

4.3 Validitet och reliabilitet. 

Ur ett kvalitativt perspektiv blev validiteten i vår studie hög, då semi-strukturerade intervjuer 

är en erkänd metod för att belysa personliga ställningstaganden och erfarenheter. Med den 

intervjuguide vi använde kunde vi också känna oss säkra på att vi faktiskt observerade det vi 

hade för avsikt att göra.  

 

För att säkerställa en hög reliabilitet valde vi metoder för att ta fram vårt resultat med omsorg. 

Samma person intervjuade alla informanter, men vi var två som oberoende av varandra 

plockade ut resultatet till de förutbestämda kategorierna.  Alla informanter har även fått 

möjligheten att invända mot vårt resultat för att på så vis minimera risken för 

missuppfattningar och feltolkningar. Det finns ingen möjlighet att statistiskt dra några 

generella slutsatser utifrån vår studie då de informanter vi använt varit för få och inte heller 

slumpmässigt utvalda. Möjligheten att replikera studien är dock är stor och arbetet med 

intervjuerna finns väl beskrivet. Den intervjuguide vi använde ligger även som en bilaga till 

rapporten. 
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5. Resultat och Analys 

I resultatet kommer lärares uppfattningar med utgångspunkt i våra frågeställningar att 

presenteras i en sammanställd form. Detta innebär att vi har tagit fram fem olika kategorier 

där vi överskådligt kan göra jämförelser mellan olika lärares erfarenheter. De fem 

kategorierna är:  

 

1. Metoder i undervisningen.  

2. Standardalgoritmer.  
3. Skriftliga huvudräkningsmetoder.  

4. Elevers förmåga att utföra beräkningar.  

5. Framtidens behov av tekniska räknefärdigheter. 
 

5.1 Metoder i undervisningen 

Samtliga lärare anser att standardalgoritmerna är de uppställningar man använt i de fyra 

räknesätten. Med uppställningar i addition och subtraktion menar de lodräta uppställningar 

där de olika talsorterna ställs under varandra. Man utför beräkningarna från höger till vänster 

och man använder sig av minnessiffror. I subtraktion innebär uppställningen också att man 

”lånar” från den större talsorten, stryker över och skriver ut tio i minnessiffra ovanför den 

kolumn man ”lånar” till. Multiplikationsalgoritmen är lite annorlunda, där man håller en jämn 

högerkant, men nollor i tiotal, hundratal osv. sätts utanför och flyttas sedan ner. Man använder 

sig även av minnessiffror som sätts till höger om uppställningen. Idag anser också alla lärare 

att standardalgoritmen för division är så kallad ”kort division”. Men de framhåller att det 

tidigare varit ”trappan” eller ”liggande stolen”. I ”kort division” görs delberäkningar inom 

varje talsort och man räknar från vänster till höger. Man räknar även upp från delen istället för 

att subtrahera som i tidigare algoritmer.  

 

De skriftliga huvudräkningsmetoderna beskriver lärarna som ett utvecklat räknesätt där man 

räknar i flera steg. Varje talsort räknas för sig och man använder ett vågrätt skrivsätt från 

vänster till höger. De beskriver också metoden genom att man skriver isär talet och varje 

talsort skrivs för sig. I subtraktion beskriver lärarna en metod där man räknar upp från det tal 

man subtraherar. 

När de skriftliga huvudräkningsmetoderna introducerades i läromedlen, i mitten på nittiotalet, 

började lärarna på mellanstadiet att använda dessa metoder i undervisningen. Tidigare 

undervisade man uteslutande om standardalgoritmer. Lärare A anser att man ska introducera 

standardalgoritmerna i årskurs fyra för att ge eleverna en metod. Hon anser att tiden på 

lågstadiet skall ägnas åt ökad förståelse för talens storlek. Lärare B anser att 

standardalgoritmerna i addition och subtraktion bör introduceras i årskurs tre. Precis som 

lärare B, räknar lärare C med att standardalgoritmerna i addition och subtraktion skall vara 

klara när de kommer till mellanstadiet där man introducerar multiplikationsalgoritmen och 

”kort division”. Han uppskattar att han använder ungefär 50 procent av tiden man lägger på 

beräkningar i de fyra räknesätten, på standardalgoritmer och 50 procent på skriftliga 

huvudräkningsmetoder. 

 

Man ser en tydlig skillnad när gäller användandet av skriftliga huvudräkningsmetoder än 

standardalgoritmer mellan mellanstadielärare och högstadielärare. Lärare D och lärare E, som 

arbetar på högstadiet, använder uteslutande standardalgoritmer i sin undervisning. De 
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förutsätter att eleverna kan dessa metoder när de kommer till högstadiet. I årskurs sju brukar 

de repetera standardalgoritmerna för att kontrollera att det inte finns några brister. De brukar 

även köra en snabb repetition inför nationella provet i årskurs nio, eftersom det finns ett 

avsnitt där man inte får använda miniräknare. Däremot säger de att det finns de elever som 

använder skriftliga huvudräkningsmetoder men att de är inte så många. I de fallen hjälper de 

dessa elever individuellt. Lärare F uppger att man inte använder så mycket algoritmer i de 

fyra räknesätten på gymnasiet. Det handlar istället om att använda andra algoritmer som 

exempelvis Pq-formeln vid lösning av andragradsekvationer, euklidesalgoritm och 

areaberäkning med integraler, som följer ett visst schema vid beräkningarna. Han använder 

sig av skriftliga huvudräkningsmetoder i sin undervisning för att eleverna skall lära sig att titta 

på siffrornas värde när de bedömer rimligheten i sina svar, utan att fastna i ett metodtänkande.  

 

Samtliga lärare anser att informationen mellan stadierna är undermålig. En mellanstadielärare 

är inte direkt insatt i hur den lågstadielärare som haft hans elever tidigare har arbetat med 

matematik. Mellanstadieläraren är även dåligt insatt i hur de arbetar på högstadiet. Lärare C 

ansåg ändå att han var insatt i högstadiematematiken men att detta främst berodde på att han 

själv arbetat där tidigare. Lärarna anser att detta är en stor brist ifrån skolledningens sida då 

man borde kunna följa en röd tråd genom hela skoltiden. 

5.1.1 Analys av metoder i undervisningen 

De lärare vi intervjuade hade samma uppfattning om vad standardalgoritmer och skriftlig 

huvudräkning är. När de beskrev de olika metoderna stämde deras beskrivningar väl överens 

med Rockströms beskrivningar av skriftliga huvudräkningsmetoder och Kilborns beskrivning 

av standardalgoritmer. Bland mellanstadielärarna råder delade meningar om när man ska 

introducera standardalgoritmerna i undervisningen. Lärare A:s åsikter om att tiden på 

lågstadiet enbart skall ägnas åt utvecklingen av elevernas taluppfattning stöds av Birgitta 

Rockströms uppfattning. Rockström går dock lite längre och menar att standardalgoritmerna 

lämpligen skall introduceras först i årskurs sju (Rockström, 1991). Rockströms uppfattning 

går då stick i stäv med högstadielärarnas uppfattning då de räknar med att 

standardalgoritmerna skall vara befästa när eleverna börjar i årskurs sju. 

 

Lärarna som intervjuades uppgav att de saknade en röd tråd från lågstadiet till gymnasiet. 

Detta är något som Kilborn och Löwing, (2003) anser är mycket oroväckande då de menar att 

det krävs en långsiktig planering och kontinuitet i skolan. 

5.2 Standardalgoritmer 

I följande avsnitt skall vi sammanställa lärares uppfattningar om standardalgoritmernas 

fördelar och nackdelar. Samtliga mellanstadielärare anser att den största fördelen med 

standardalgoritmer är att eleverna oftast får fram rätt svar i beräkningarna. Lärare B anser 

även att standardalgoritmer förenklar beräkningar när man skall behandla flera tal samtidigt. 

Lärare E menar att standardalgoritmen förtydligar positionssystemet. Speciellt i addition och 

subtraktion där talsorterna ställs under varandra. Hon tycker att själva uppställningen tydligt 

visar att man måste vara noga med positionerna för att få rätt svar. 

 

Lärare A, B och C är även överens om att en nackdel med standardalgoritmer är att eleverna 

blir låsta i sitt sätt tänka och lösa uppgiften. De uppger även att räkning med 

standardalgoritmer till stor del rör sig om mekanisk räkning utan någon egentlig förståelse. 

Lärare A anser att förståelsen kan komma senare och att den inte är nödvändig i ett tidigt 

skede. Detta håller även lärare D som arbetar på högstadiet med om och han undrar om 

eleverna är riktigt mogna för den typen av förståelse. Han menar att de allra flesta egentligen 
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klarar sig i livet utan förståelsen, bara de har en metod. Som argument för detta anger han att 

det bara en liten del av eleverna som kommer att läsa matematik på en högre nivå. 

 

Samtliga lärare anser att en nackdel med standardalgoritmer är att eleverna blir dåliga på att 

uppskatta talens värde. Om ett kommatecken hamnar fel, kan svaret vara helt orimligt utan att 

eleverna reflekterar över detta. Lärare F påtalar vikten av att kunna bedöma rimligheten i 

svaren, vilket han anser att standardalgoritmer inte bidrar till. Han anser också att 

standardalgoritmer skapar problem för många elever som fastnar i metoden och inte får någon 

förståelse.  

 

Den nya divisionsalgoritmen, ”kort division”, anser nu samtliga lärare vara en 

standardalgoritm. Ingen av dem använder numera de äldre algoritmerna ”trappan” eller 

”liggande stolen”. De är alla överens om att ”kort division” är en mycket bättre algoritm men 

det kan bli svårt med flersiffrig nämnare. Det är dock sällan som eleverna skall räkna sådana 

uppgifter utan miniräknare. 

 

5.2.1 Analys av standardalgoritmer 

Standardalgoritmer anses av lärarna vara mycket effektiva räknemetoder som ofta leder fram 

till rätt resultat. Detta är även något som Bentley (2009) lagt märke till när analysen av 

svenska elevers resultat i TIMSS 2007 granskades. Enligt lärarna räknar eleverna mekaniskt 

sida upp och sida ner i läroboken utan att egentligen tänka på vad de gör när de lärt sig 

metoden. Detta främjar varken taluppfattningen eller förståelsen för matematik. Enligt 

Kilborn och Löwing (2002) har inte färdighetsträningen gett önskat resultat eftersom många 

elever fastnar i metoden, vilket gör att algoritmen blir en handling utan innebörd. Lärarna 

anser att en nackdel med standardalgoritmer är att eleverna har svårt att utveckla 

taluppfattning och göra rimlighetsbedömningar. Detta är något som Rockström (1991) också 

påtalat och hon menar att den undervisning som bedrivs när man lär ut standardalgoritmerna 

inte visar på positionssystemets uppbyggnad, eller att metoden gynnar utvecklingen av 

taluppfattning. När det gäller förståelsen för matematik menar lärare A att den kan komma 

senare och lärare D anser inte att alla elever är mogna för eller ens behöver ha förståelsen utan 

det räcker med en metod som kan lösa uppgiften eller problemet. Positionssystemet 

förtydligas enligt Emanuelsson (1989) av lodräta standardalgoritmer, detta anser även lärare 

E. Den nya standardalgoritmen ”kort division” är enligt Rockström (1991) både enkel att 

använda och att lära ut och därför överlägsen andra metoder i division, särskilt om nämnaren 

är ensiffrig. Lärarna är också överens om att ”kort division” är den enklaste metoden för 

eleverna att behärska och tillägger att eleverna sällan räknar bråk med flersiffrig nämnare utan 

miniräknare. Lärare F använder en del algoritmer som exempelvis ”pq-formeln” för lösning 

av andragradsekvationer i sin undervisning, därför är det positivt om elever tidigare använt 

andra typer av algoritmer. Enligt Hedrén (2001) kan nämligen standardalgoritmer ge en 

introduktion till andra typer av algoritmer, vilket även Lingefjärd och Thunberg (2006)  

påtalar då de menar att elever behöver algoritmisk träning för att avkoda det matematiska 

symbolspråket. 

 

5.3  Skriftliga huvudräkningsmetoder 

I nedanstående avsnitt beskriver vi hur lärare uppfattar skriftliga huvudräkningsmetoder som 

metod för beräkningar där fördelar och nackdelar läggs fram. Samtliga mellanstadielärare 

anser att skriftliga huvudräkningsmetoder främjar en god taluppfattning. Som indikation på 



 

20 
 

detta uppger Lärare C att eleverna har blivit mycket bättre på att läsa höga tal. Han anser även 

att det utvecklar ett matematiskt tänkande. 

 

Den största nackdelen med att använda skriftliga huvudräkningsmetoder är att det oftare blir 

fel svar än om eleverna använder standardalgoritmer. Lärare B och E uppger även att eleverna 

får problem vid tiotals och hundratals övergångar, och då speciellt i subtraktion. Lärare E 

säger också att hon upplever de skriftliga huvudräkningsmetoderna som krångliga och att de 

innehåller för många olika steg och det är svårt att överblicka. Hon uppger också att skriftliga 

huvudräkningsmetoder ofta används som en algoritm av eleverna. Lärare F tycker däremot att 

det är lättare att överblicka siffrorna och göra en rimlighetsbedömning av svaret. 

 

5.3.1 Analys av skriftliga huvudräkningsmetoder 

I presentationen av resultaten anger lärarna att eleverna oftare får fel svar när de använder 

skriftliga huvudräkningsmetoder jämfört med när de använder standardalgoritmer, detta 

stämmer väl överens med den forskningsanalys av TIMSS 2007 som Bentley (2009) 

genomfört. I årskurs fyra visade rapporten framförallt på brister i aritmetik och taluppfattning. 

När han analyserade elevernas svar upptäckte han att felprocenten var avsevärt högre hos de 

elever som använde skriftliga huvudräkningsmetoder. Enligt honom beror detta på att 

eleverna inte behärskar metoden. Rockström (1991) menar att metoden är bra men lärarna 

använder metoden på ett felaktigt sätt. Hon anser att det krävs mycket mera diskussion och 

förklaringar så att eleverna verkligen får den förståelse som är tänkt. Många lärare undervisar 

idag om skriftliga huvudräkningsmetoder som en ny algoritm och eleverna lämnas mycket 

ensamma att utföra sina beräkningar. I och med att lärarna uppger att de tycker att eleverna 

har fått en bättre taluppfattning måste detta betyda att de undervisar i enlighet med 

Rockströms principer om kommunikation. Om eleverna lämnats ensamma i 

färdighetsträningen borde lärarna uppfatta det som att taluppfattningen blivit sämre grundat på 

resultaten i Bentlys (2009) rapport. Bentley påpekar också i rapporten att många elever får 

problem med övergångar både i standardalgoritmer och skriftliga huvudräkningsmetoder, men 

även här är felprocenten högre vid användandet av skriftliga huvudräkningsmetoder, vilket 

även är någonting som lärare B och E uppger i intervjun. Lärare E delar Kilborns (1995) 

åsikter om att de skriftliga huvudräkningsmetoderna i många fall är krångligare än 

standardalgoritmer. Lärare F:s åsikt skiljer sig därmed från lärare E och han anser precis som 

Rockström (1991) att skriftliga huvudräkningsmetoder tränar överslagsberäkning och 

rimlighetsbedömning på ett bra sätt.  

 

5.4 Elevers förmåga att utföra beräkningar 

Här har vi valt att återge varje lärares uppfattningar var och en för sig, även om de har många 

åsikter gemensamt. Vi kommer även in på vad lärarna anser kan ligga bakom förändringarna i 

elevernas förmåga att utföra beräkningar. 

 

Lärare A anser att resultaten vid beräkningar har blivit sämre sedan man introducerade 

skriftliga huvudräkningsmetoder. Vad det beror på vet hon inte, men hon tror att för många 

olika metoder rör ihop det för de svaga eleverna. Hon uppger också att de svaga eleverna har 

svårt att byta metod när de går över från skriftliga huvudräkningsmetoder till 

standardalgoritmer. 

 

Lärare B anser att eleverna numera är mer osäkra på beräkningar när det gäller högre tal. Hon 

tror att en anledning till detta kan vara att eleverna har flera metoder, vilket hon i och för sig 
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tycker är bra, eftersom det oftast finns en metod som passar varje elev. Nackdelen är då att 

färdighetsträningen på en metod minskar. Slutsatsen av detta är att eleverna får flera metoder 

men de blir inte ”experter” på någon av dem. Eftersom hon anser att det är för lite 

färdighetsträning har hon ändrat sitt arbetssätt och brukar numera använda en halvtimma i 

veckan till rena beräkningsövningar i de fyra räknesätten. Hon anser även att 

additionstabellen, subtraktionstabellen och multiplikationstabellen är värdefulla redskap vid 

beräkningar, oavsett vilken metod man använder. 

 

Lärare C anser inte att räknefärdigheterna hos eleverna har förändrats nämnvärt. Men han 

tycker ändå att tekniken på att ställa upp tal enligt standardalgoritmerna har blivit sämre. Det 

märks att det fattas färdighetsträning sedan lågstadiet, men teknikerna är så lätta att lära 

eleverna att han inte upplever detta som något problem. Han anser att det framförallt märks en 

skillnad hos de elever som har lätt för matematik. De använder i större utsträckning skriftliga 

huvudräkningsmetoder, vilket gör att de sparar tid och blir mer effektiva under lektionen. De 

svaga eleverna känner däremot stöd i att använda standardalgoritmerna. Vid beräkningar med 

stora tal använder de flesta standardalgoritmer. Han tycker dock att det är väldigt positivt att 

arbeta med skriftliga huvudräkningsmetoder i kombination med standardalgoritmer eftersom 

eleverna får fler möjligheter att lösa uppgifter på ett sätt som passar dem. Han påpekar också 

att han tror att om man skulle ”tvinga” alla elever att bara arbeta med skriftliga 

huvudräkningsmetoder skulle fler få problem. 

 

Lärare D anser att resultaten i beräkningar har blivit sämre, men enligt honom är det största 

problemet svårigheten att hitta lösningsmetoden. Han säger att han inte vill ange någon direkt 

orsak till att resultaten försämrats, men han tycker att samhällsförändringarna kan vara en 

orsak. Förr hade föräldrarna ett större tryck på sina barn när det gäller prestationer i skolan, 

samtidigt som eleverna också fick mer hjälp hemma. Idag finns också fler saker som 

distraherar eleverna från skolarbetet som exempelvis tv och datorer. En annan sak som han 

lagt märke till är att kunskaperna verkar sitta sämre nu än förut. Han tror   ”inte det skadar 

med en gubbe i katedern som drillar vissa moment tills det blir löjligt enkelt”. 

 

Lärare E har märkt att elever som inte är säkra på siffrornas värde, tappar bort sig i skriftlig 

huvudräkning. Hon anser också att det oftare blir fel i positionerna och då speciellt vid tiotals 

övergångar. Hon har läst en artikel om att arbetsminnet belastas hårdare vid skriftliga 

huvudräkningsmetoder och hon tror att detta kan vara en av orsakerna till att de elever som 

använder metoden oftare får problem. Hon påpekar dock att det är få elever som använder de 

metoderna konsekvent på högstadiet. Eleverna väljer den metod som de känner sig säkrast på 

och kan då oftast utföra beräkningarna. Hon säger dock att det verkar vara ytliga kunskaper då 

eleverna lätt glömmer och skulle därför behöva repetera emellanåt. 

 

Lärare F anser att det är fler elever nu som har problem med beräkningar än tidigare. Han 

upplever dock att de största problemen eleverna har är att teckna ner en uppgift och göra 

vettiga antaganden. Just när det gäller beräkningarna menar han att de elever som har svårt för 

matematik, både har svårt med algoritmer och taluppfattning. Den största orsaken till de 

ökade svårigheterna och sämre resultaten i matematik, uppger han kan bero på att antalet 

matematiktimmar i skolan har minskat kraftigt. För att komma till rätta med problemen anser 

han att det är viktigt att diskutera mer matematik i skolan och även göra enkla saker så att alla 

hänger med. 
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5.4.1 Analys av elevers förmåga att utföra beräkningar 

TIMSS 2007 har visat att elevernas aritmetiska kunskaper har försämrats, vilket vi även finner 

stöd för hos samtliga lärare förutom lärare C. Men han upplever dock att de tekniska 

kunskaperna i att kunna ställa upp talen har blivit sämre. Sammanfattningsvis ser lärarna en 

försämring under den tidsperiod som förflutit sedan de skriftliga huvudräkningsmetoderna 

infördes i undervisningen. Ingen av lärarna vill dock koppla denna försämring till 

användandet av skriftliga huvudräkningsmetoder, utan de anger andra skäl som till exempel 

minskat antal matematiktimmar, samhällsförändringar och brist på föräldrastöd. Bentley har 

en annan åsikt och han menar att de skriftliga huvudräkningsmetoderna har skapat en 

förvirring i skolan som påverkar elevernas resultat (Zobel, 2009). Lärarna uttrycker också att 

elevernas beräkningsfärdigheter verkar sitta sämre nu än tidigare. Detta förklarar de med att 

eleverna inte får tillräckligt med färdighetsträning på en metod och därmed försvinner 

kunskapen snabbare. Detta kan kopplas till de uppfattningar som Bentley har om 

automatiserad kunskap. Kunskaper som blivit automatiserade är ordentligt befästa och 

tenderar därför att hålla sig giltiga under längre tid. 

 

Emanuelsson (1989) hävdar att skriftliga huvudräkningsmetoder, där man ska hitta på en egen 

metod är tidskrävande och han anser att det tar fokus från den riktiga matematiken, det vill 

säga att läsa av en problemsituation. Han menar även att en del elever behöver trygghet och 

stöd i en algoritm, vilket även är något som lärarna har reflekterat över. Alla lärare nämnde att 

de elever som har svårt för matematik gärna använder sig av standardalgoritmer. Det fanns 

även uppfattningar hos lärarna om att de elever som har lätt för matematik tog till sig och 

använde skriftliga huvudräkningsmetoder i större utsträckning vilket kan tyda på att det krävs 

mer förkunskap för att använda dessa metoder.  

 

5.5 Lärares åsikter om framtidens behov av tekniska räknefärdigheter 

Samtliga lärare är överens om att vilka kunskaper som behövs beror på vad man ska göra. 

Matematiken är ett redskap som skall lösa uppgifter både i vardagslivet och arbetslivet. De är 

alla även överens om att just när det gäller beräkningar i vardagslivet, är överslagsräkning och 

rimlighetsbedömningar det viktigaste. Lärarna är även överens om att procenträkning är ett av 

de viktigaste inslagen i skolmatematiken, då det är något som eleverna ofta kommer i kontakt 

med i livet. Lärare A framhåller även vikten av en god taluppfattning och förmåga till logiskt 

tänkande, vilket även lärare B gör. 

 

Lärare E anser att det är självklart att man skall kunna ställa upp och lösa enkla tal utan 

hjälpmedel som miniräknare. Lärare F anser att eleverna skall behärska addition och 

subtraktion inom talområdet 0-100, samt även multiplikationstabellen. 

 

För de elever som skall läsa matematik på högskolan anser lärare F att eleverna behöver 

djupare förståelse inom många områden bland annat algebra, trigonometri, derivata osv. 

Lärare D vill även framhålla att matematik kan vara ett roligt ämne och det finns en del elever 

som uppskattar matematiken i sig, utan att det för den delen är så kallad nödvändig kunskap. 

 

5.5.1 Analys av lärares åsikter om framtidens behov av tekniska räknefärdigheter 

Vilka tekniska räknefärdigheter som är viktiga att eleverna får med sig från skolan, beror på 

vad de ska göra i framtiden. I den nya läroplanen Lgr 11 läggs stor vikt vid att samtala och 

argumentera matematik, vilket flera av lärarna är överens om att man gör alldeles för lite i 

skolan idag. Alla är överens om att överslagsräkning är ett viktigt inslag även vid användande 
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av miniräknare och datorer, för att kunna bedöma om svaret är rimligt. För att snabbt kunna 

göra en överslagsberäkning krävs goda kunskaper i additionstabellen, subtraktionstabellen 

och multiplikationstabellen precis som Kilborn (1995) och Rockström (1991) betonar. 

Rockström menar vidare att de skriftliga huvudräkningsmetoderna ligger väldigt nära de 

strategier som elever naturligt använder vid huvudräkning och därför är dessa metoder väldigt 

lämpliga att använda när så stor vikt läggs vid överslagsberäkningar. I takt med att 

användandet av miniräknare har ökat anser flera matematikdidaktiker att behovet av 

beräkningsmetoder för hand har minskat. Tillgängligheten till tekniska hjälpmedel är idag 

mycket större och i stort sett alla människor har en mobiltelefon med miniräknare. 

(Holmström, 1990; Kilborn, 1995; Rockström, 1991; Unenge et al, 1994). De elever som vill 

studera matematikintensiva kurser på högskolan behöver ha djupare matematiska kunskaper i 

algebra, derivata, trigonometri anser lärare F. Lingefjärd och Thunberg (2006) menar att 

eleverna behöver träna på algoritmer för att klara av att avkoda det matematiska 

symbolspråket som finns i exempelvis primitiva funktioner.  
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6. Diskussion och slutsatser 

Det syfte vi hade med vårt examensarbete var att belysa lärares erfarenheter av att använda 

standardalgoritmer och skriftliga huvudräkningsmetoder, i förhållande till elevers tekniska 

räknefärdigheter och taluppfattning. Något som vi anser utmärker sig speciellt är att samtliga 

lärare anser att standardalgoritmer oftare ger rätt svar än skriftliga huvudräkningsmetoder. 

Detta stöds även i analysen av TIMSS 2007. Trots detta anser lärarna att skriftliga 

huvudräkningsmetoder är bra, då de främjar ett flexibelt tänkande och inte låser eleven i en 

regelstyrd metod. Lärarna påpekar ändå en risk med att eleverna får för många metoder att 

välja på, då speciellt de elever som är svaga i matematik riskerar att blanda ihop metoderna 

och att de inte får någon spetskunskap i någon metod. I våra ögon väger analysen av TIMSS 

2007, väldigt tungt och vi anser att standardalgoritmerna verkar vara den bästa metoden för att 

utföra beräkningar. När nästan en tredjedel av eleverna i årskurs fyra systematiskt räknar fel i 

en så simpel uppgift som 51-49, finns stora brister, antingen i metoden som används eller i 

den undervisning som är kopplad till metoden. Vi anser även som Bentley och Löwing & 

Kilborn (2003), att den automatiserade algoritmkunskapen underlättar för framtida matematik 

inlärning då fokus kan läggas på matematiken istället för beräkningar. När eleverna måste 

arbeta aktivt för att lösa uppgifter belastas arbetsminnet för hårt om inte 

beräkningsfärdigheten är automatiserad och kan hämtas från långtidsminnet.  

 

Framförallt kunde man se en skillnad mellan mellanstadielärare och högstadielärare när det 

gällde användandet av de olika metoderna. Även om mellanstadielärarna hade något skilda 

åsikter om när standardalgoritmer skulle introduceras var de ändå överens om att man först 

skulle använda skriftliga huvudräkningsmetoder för att utveckla elevernas taluppfattning. 

Intressant är också att lärarna uppgav att de elever som har lite svårare för matematik gärna 

använder standardalgoritmer, då de behöver stöd i de regler som algoritmen erbjuder. Detta 

stämmer väl överens med den uppfattning som Emanuelsson (1989) vill påvisa. Detta var 

också en av anledningarna till att vi ville göra vårt examensarbete inom detta område, då den 

specialpedagog vi träffat menade att de skriftliga huvudräkningsmetoderna ställde till stora 

bekymmer för de elever som har svårt för matematik. På högstadiet använder de lärare vi 

intervjuade uteslutande standardalgoritmer i sin undervisning. Hur det ser ut i övriga svenska 

skolor är svårt att säga någonting om, men Bentley uppger att det bara är ungefär en tredjedel 

av lärarna som använder standardalgoritmer i sin undervisning (Zobel, 2009). Det kan även ha 

betydelse att de lärare vi intervjuade, har undervisat väldigt länge och kanske därför är mer 

benägna att använda standardalgoritmer.  

 

I analysen av TIMSS 2007 kan man se att de svenska eleverna har sämre taluppfattning än 

genomsnittet i EU och OECD länder, vilket gör att vi ifrågasätter om taluppfattningen 

verkligen stärks av skriftliga huvudräkningsmetoder. I det ovanstående exemplet, där en 

tredjedel av de svenska eleverna felaktigt beräknade uppgiften 51 – 49 = 18, anser vi också att 

man kan se att det finns stora brister i taluppfattningen, även hos de elever som använder 

skriftliga huvudräkningsmetoder. Skillnaden mellan talen 51 och 49 är så liten att eleverna 

borde genom en rimlighetsbedömning kunna se att 18 är ett helt orimligt svar. Därmed faller 

även teorin om att dessa metoder är bättre för överslagsberäkningar. Vår uppfattning är att den 

största fördelen med skriftliga huvudräkningsmetoder inte är den påstått förbättrade 

taluppfattningen, utan istället de möjligheter metoden ger när det gäller att diskutera 

matematik och visa på flera olika sätt att lösa uppgifter. Att diskutera matematik är något som 

de lärare vi intervjuade ansåg vara viktigt. Detta stöds även i den nya läroplanen Lgr 11, samt 

av både förespråkare för standardalgoritmer och skriftlig huvudräkning, som anser att 

diskussioner är viktiga och utvecklande för elevers matematikkunskaper. Vi ser inget hinder i 

att skilja mellan utvecklad taluppfattning och beräkningsmetoder. Självklart är 
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taluppfattningen oerhört viktig för elevernas matematikkunskaper men vi anser att man bör 

arbeta med denna separat och då bland annat använda skriftliga huvudräkningsmetoder. Som 

beräkningsmetod anser vi att man skall lyfta fram standardalgoritmerna igen, speciellt 

eftersom forskningen visat att även de skriftliga huvudräkningsmetoderna i många fall 

används som algoritmer av eleverna och då inte heller ger de positiva egenskaper man vill 

komma åt.  

 

De lärare vi intervjuade var alla överens om att de räknefärdigheter som krävs i framtiden 

framförallt är överslagsberäkningar och rimlighetsbedömningar. Detta beror mycket på 

tillgången till tekniska hjälpmedel som exempelvis miniräknare i mobiltelefonen. Enligt 

Rockström (1991) påminner de huvudräkningsstrategier som elever använder väldigt mycket 

om de skriftliga huvudräkningsmetoderna. Därför tränar dessa metoder överslagsräkning i 

högre utsträckning än standardalgoritmer. Något vi reagerat på när det gäller detta är att man 

vid många provtillfällen inte får lov att använda miniräknare. Om det nu är så att den 

allmänna uppfattningen bland lärare, skolpolitiker och läroplansförfattare är att behovet av 

beräkningsfärdigheter för hand är minimala, borde man få lov att använda miniräknare på alla 

prov och tentor. I annat fall ser vi ingen anledning till att inte lära ut de mest effektiva 

metoderna för beräkningar.    

 

6.1 Metoddiskussion 

Vi upplevde att den metod vi valt, det vill säga semistrukturerade intervjuer, var en bra metod 

för att ta reda på lärares erfarenheter gällande standardalgoritmer och skriftlig huvudräkning. 

Semistrukturerade intervjuer är även en erkänd metod som ger en hög validitet om den 

intervjuguide som använts är relevant för studiens syfte. Till en början upplevde vi att det var 

svårt att hitta ett arbetssätt som skulle ge en hög reliabilitet, men i och med att vi gav alla 

lärare möjligheten att invända mot vad vi tagit fram som resultat kan vi känna oss säkra på att 

det vi presenterar i rapporten faktiskt är sanna uppgifter. Som med många andra kvalitativa 

studier är det svårt att kunna göra några generaliseringar utifrån resultaten. De skolor där vi 

genomförde intervjuerna befann sig inom samma geografiska område och en del lärare 

arbetade även på samma skola. Detta är något som vi tror kan ha påverkat resultaten. Många 

gånger sprider sig de allmänna uppfattningarna på skolorna, vilket gör att de uppfattningar en 

lärare har kan vara färgade av andra kollegors uppfattningar. De skolor som ligger i det här 

geografiska området har relativt lika elevunderlag, vilket troligtvis också påverkar resultatet. 

Om man genomför studien i ett annat geografiskt område, exempelvis i en skola i storstad 

med hög andel elever som har utländsk härkomst, skulle man förmodligen få ett annorlunda 

resultat. En annan faktor som kan ha påverkat resultaten är att medelåldern på lärarna i 

intervjun är hög och de kan alltså inte ses som representanter för hela lärarkåren. Dock fann vi 

det nödvändigt att lärarna varit aktiva tillräckligt länge för att ha varit med i övergången 

mellan standardalgoritmer och skriftlig huvudräkning.  
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6.2 Förslag till vidare undersökningar 

I arbetet med vårt examensarbete kom vi fram till två områden som vi skulle tycka vara 

intressant att undersöka närmare. Den första rör i vilken utsträckning lärare använder sig av 

standardalgoritmer och skriftlig huvudräkning i sin undervisning. Den andra syftar till att hitta 

samband mellan elevers resultat och räknemetod. Vi har tänkt att undersökningarna kan se ut 

på följande sätt: 

 

1. Genomföra en kvantitativ enkätundersökning som visar i hur stor utsträckning 

lärare på andra skolor använder standardalgoritmer och skriftlig huvudräkning 

i sin undervisning. 

 

2. Genomföra en kvantitativ undersökning där man låter elever i exempelvis 

årskurs sex utföra beräkningar med valfri metod i de fyra räknesätten. Deras 

resultat och räknemetoder analyseras sedan för att se om det går att finna något 

samband mellan metod och resultat. 

 

Dock kan dessa studier vara svåra att genomföra inom ramen för ett examensarbete, på grund 

av omfattningen på datamaterialet.  
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8. Bilagor 

 

8.1 Intervjuguide 

 

1. Hur länge har du arbetat som lärare? 

2. Vilken utbildning har du? 

3. Vilka algoritmer tycker du tillhör standardalgoritmerna? 

4. Känner du till andra skriftliga metoder, i så fall vilka? 

5. Anser du att man under senare år använder skriftliga metoder i större utsträckning än 

tidigare? 

6.  Hur upplever du att elevers tekniska räknefärdigheter har förändrats sedan 

övergången från standardalgoritmer till skriftliga huvudräkningsmetoder? 

7. Vad anser du om standardalgoritmer som metod för beräkningar? Fördelar/nackdelar. 

8. Vad anser du om skriftlig huvudräkning som metod för beräkningar? Fördelar/ 

nackdelar. 

9. Anser du att elevernas förmåga att utföra beräkningar har förändrats vid övergången 

från standardalgoritmer till skriftliga huvudräkningsmetoder, i så fall hur?  

10. Ett av huvudargumenten för att använda skriftliga huvudräkningsmetoder är att 

elevernas taluppfattning stärks. Stämmer det med dina erfarenheter från 

matematikundervisningen?  

11. Om taluppfattningen blivit bättre har det i så fall skett på bekostnad av något annat? 

12. Har elevernas övriga kunskaper i matematik påverkats av omfördelningen från 

standardalgoritmer till skriftlig huvudräkning? 

13. I vilken utsträckning använder du standardalgoritmer och skriftliga 

huvudräkningsmetoder i din undervisning? 

14. Matematikdidaktiker anser att räkning med algoritmer kan fungera som en 

introduktion till mer avancerad matematik, håller du med om detta påstående och 

tycker du att det kan vara ett argument för att använda standardalgoritmer? 

15. Vilka räknefärdigheter anser du att eleverna behöver i dagens samhälle där vi ofta har 

tillgång till tekniska hjälpmedel som miniräknare, datorer etc?  

16.  Är det fler elever som har problem att göra beräkningar i de fyra räknesätten nu, än 

när man använde standardalgoritmer enligt den gamla traditionen?
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