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Abstrakt 
 
Den här designstudien försöker ta reda på hur ett digitalt träningsverktyg, riktat till 
elever på högstadiet och gymnasiet, och avsett att träna grundläggande aritmetiska 
kunskaper och huvudräkningsstrategier skulle kunna utformas. Detta görs genom att 
faktiskt utforma en konkret applikation. De aspekter som undersöks är 1: hur ett 
sådant verktyg bör användas i förhållande till den normala undervisningen, 2: hur 
interaktionen med användaren bör utformas och 3: vilket matematiskt stoff det bör 
behandla. Den resulterande applikation skall användas som en integrerad del av en 
normal undervisning, lägger stor vikt på motivationsskapande och regelbundet, 
långsiktigt övande, samt behandlar i första hand automatisering av tabellkunskaper 
och grundläggande aritmetiska regler. 
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Abstract 
 
This design study aims to explore how a digital tool for practicing basic arithmetics 
and strategies for mental calculations can be designed. This is done by designing an 
actual application. The aspects that are studied are 1: how such a tool should be used 
together with the regular education, 2: how the interaction with the users should be 
designed and 3: which mathematical contents should be included. The resulting 
application is an application that is used as an integrated part of the regular education, 
it builds on creating motivation and encourage regular, long term practicing and it 
treats primarily automatisation of basic arithmetic facts and rules. 
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 2 Inledning
Motviljan bland eleverna att använda huvudräkning var något som slog mig tidigt under min första

VFU och som sedan bekräftats om och om igen i de olika klasser jag besökt under min studietid.

Det finns säkert flera orsaker, men jag tror att osäkerhet tillsammans med en omedelbar tillgång till

tillsynes snabba och 100% korrekta svar via miniräknaren är de största. Min upplevelse är att

eleverna ofta använder miniräknaren slentrianmässigt, för att ge svar på alla beräkningar, hur simpla

de än må vara, istället för att förlita sig på sin egen huvudräkning. Det här verkar vara en

observation som fler lärarstudenter än jag gjort, och som även understöds av forskare och intervjuer

och samtal med verksamma lärare (Hedberg, 2008; Johansson, 2007; Löwing & Kilborn, 2003). De,

liksom jag, oroas över att detta oreflekterade slentriananvändandet kan gå ut över den

grundläggande talförståelse som är så viktig för de matematiska färdigheter man allra oftast stöter

på i vardagen; exempelvis överslagsräkning, uppskattning och just huvudräkning. Det blir alltså en

form av negativ spiral; när man använder miniräknaren till allt för att man inte litar på sin

huvudräkning får man heller ingen träning på att räkna i huvudet och osäkerheten blir i längden

ännu större.

Att svenska elever är osäkra på aritmetik och grundläggande matematiska operationer står utom all

tvivel. Sverige har de senaste decennierna sett ett stort tapp i internationella undersökningar av

kunskapsnivån inom matematik. I TIMMS-undersökningen till exempel har andelen svenska elever

i årskurs åtta som presterar på medelgod nivå eller högre sjunkit från 81% 1995 till 57% 2011. Eller

om man vänder på det: andelen elever som endast presterar på en elementär nivå eller lägre har gått

från 19% till 43% (Skolverket, 2012). PISA-undersökningen 2012, med speciellt fokus på

matematik, redovisar samma tendens. Andelen elever som presterar sämre än den av PISA

definierade basnivån för matematiskt kunnande har i Sverige ökat från 18% till 28% mellan 2003

och 2012 (Skolverket, 2013b). 

Som en motpol till de här tendenserna menar jag det är bra att helt enkelt träna mer på

huvudräkning, även i grundskolans senare år och på gymnasiet, där den grundläggande aritmetiken

inte får så stor plats i den vanliga undervisningen. Det är helt enkelt ett verktyg som eleverna i stor

utsträckning redan förväntas kunna hantera. Det finns många potentiella poänger med att öva på

huvudräkning. Förutom den triviala, att bli bättre på huvudräkning, nämner litteraturen till exempel

snabba överslagsräkningar (som kan användas för att kontrollera att svar man räknat ut är rimliga)

(Malmer, 2002) och bättre talförståelse. De strategier och metoder som kan användas för att snabbt
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och säkert beräkna vardagliga aritmetiska uppgifter i huvudet är baserade på de grundläggande

räknelagar och -regler som all aritmetik och algebra bygger på. En regelbunden träning på den här

typen av uppgifter kan, om uppgifterna utformas på rätt sätt, ge eleven en bättre förståelse för hur

dessa lagar och regler fungerar (Löwing & Kilborn, 2003). Vidare har forskning även visat på mer

sekundära poänger: en trygghet och snabbhet vid, eller rent av automatisering av, grundläggande

aritmetiska operationer avlastar arbetsminnet som på så sätt kan användas till mer avancerade

beräkningar och att bibehålla en överblick över komplexa problem (Löwing, 2008; Bentley 2011).

Med det sagt kan jag tyvärr inte se att regelbunden, individanpassad, huvudräkningsträning är

resursmässigt möjligt i gammeldags, datorlösa klassrum. Speciellt inte på gymnasiet där både

grundläggande aritmetik och huvudräkning i praktiken saknas i kursplanen (Skolverket, 2011). Jag

är dock personligen övertygad om att datorer, i alla dess former, är en nyckel till den här typen av

träning och därmed också till att bidra till att vända de negativa trenderna ovan. Datorn är inte

längre en grej som man går och sätter sig vid och tänker “nu skall jag använda datorn”. I och med

laptops, surfplattor och smarta telefoner har vi i alla relevanta aspekter alltid datorn med oss idag,

den är en del av vår vardag och det är rimligt att tycka att den borde ha en lika naturlig plats i

matematikundervisningen. Men i skolverkets senaste undersökning om it-kompetens och it-

användning i skolan uppger runt 75% av eleverna på högstadiet och gymnasiet att de aldrig eller

nästan aldrig använder datorn i matematikundervisningen (Skolverket, 2013), så här finns enorma

utvecklingsmöjligheter.

Jag vill med den här studien undersöka hur ett digitalt övningsverktyg för huvudräkning, riktat mot 

högstadiet och gymnasiet, skulle kunna se ut. Jag skall med hjälp av befintlig empiri designa och 

utveckla en första version av ett sådant verktyg. Detta genom att i första hand fokusera på vilket 

innehåll som bör vara med, hur interaktionen mellan eleven och applikationen bör se ut och hur ett 

sådant verktyg bör användas i förhållande till den övriga undervisningen.

 2.1 Disposition
Den här studien kommer att skilja sig något från standardmallen av ett examensarbete på avancerad

nivå. Detta beror på att en stor del av arbetet kommer bestå i att utforma en applikation, ett digital

verktyg för huvudräkningsträning (nedan även refererad till kort och gott som “applikationen” eller

”verktyget”). Så där produkten i slutet av en “vanlig” studie är en rapport som beskriver den

undersökning som genomförts, empirin och de slutsatser som dragits kommer detta arbete att

resultera i två separata produkter. En rapport, det här dokumentet, samt en mjukvara; en första
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version av applikationen som omnämns ovan.

Trots den här skillnaden kommer upplägget av rapporten att till stor del följa gängse standarder och

normer för en akademisk undersökning på den här nivån. Närmast kommer ett avsnitt som

förtydligar syftet med studien och som även stolpar upp de frågeställningar som undersökningen

kommer att försöka besvara. Därefter följer ett bakgrundskapitel som placerar studien i sitt

sammanhang. Där behandlas bland annat relevanta styrdokument som läro- och kursplaner samt

tidigare forskning som tangerar området för det här undersökningen. Där presenteras och förklaras

även nyckelbegrepp, teorier och modeller som kommer att användas under utvecklingen av

applikationen och i analysen av arbetet. Vidare följer ett metodkapitel som beskriver de ramar inom

vilka studien och utvecklingsarbetet har genomförts samt de ställningstaganden som gjorts i relation

till dessa. Sedan presenteras resultatet, det vill säga applikationen; dess utformning samt vilket stoff

som inkluderats. Därefter analyseras i analyskapitlet alla beslut som tagits i anslutning till

framtagandet av applikationen. Slutligen avslutas rapporten med en diskussion i vilken jag försöker

sammanfatta mina erfarenheter och även lämna förslag på vidare forskning inom området. Men

närmast alltså syfte och frågeställningar.
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 3 Syfte och frågeställningar
Syftet med den här undersökningen är tudelat. Dels handlar det om hur ett digitalt verktyg för att

träna grundläggande huvudräkning i högstadiet och gymnasiet bör utformas. Och dels handlar det

om att faktiskt utforma en första version av en sådan applikation. En applikation som alltså designas

för att ge högstadie- och gymnasieelever bästa möjliga huvudräkningsträning.

De relevanta aspekterna att ta hänsyn till vid utformningen av en sådan här applikation går att dela

upp i tre breda kategorier: användning, funktionalitet och innehåll. Det vill säga, hur skall

applikationen användas, hur skall den fungera, alltså hur skall interaktionen mellan elev och

applikation se ut, och vilket är det faktiska stoff som skall behandlas? Syftet kan omvandlas till

dessa tre övergripande frågeställningar:

1. Hur bör ett digitalt träningsverktyg för grundläggande huvudräkning riktat till elever

på högstadiet och gymnasiet användas i undervisningen?

Svaret på den här frågeställningen lägger fundamentet till hela designprocessen. Det dikterar

å ena sidan konkreta saker som vilka tekniska plattformar som är möjliga att implementera

applikationen på, men utgör främst en kontext inom vilken de andra två frågeställningarna

skall besvaras.

2. Hur bör interaktionen mellan ett sådant digitalt träningsverktyg för huvudräkning och

eleven utformas?

Här skall studien försöka svara på frågor som: skall det bara finnas övningar eller behöver

det även finnas förklarande texter? Motivation, progression och presentation är andra

parametrar som måste vägas.

3. Vilka kunskaper och färdigheter bör ett sådant träningsverktyg syfta till att träna?

Den här frågeställningen syftar till att reda ut frågor som: Vilken typ av övningar skall

finnas tillgängliga? Vilka typer av tal skall vara representerade i övningarna? Skall specifika

strategier presenteras och övas på?
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 4 Bakgrund
Nedan presenteras den teori och de olika bakgrundsfaktorer som påverkar den här undersökningen.

Teorin består dels av empiri som ligger till grund för applikationens utformning och innehåll, men

även metodteori. Teorin kommer att delas upp dels utefter om den anknyter till applikationen i sig

eller till metoden, och dels utefter de olika frågeställningarna. Men först redogörs kort för de delar i

styrdokumenten som är relevanta för undersökningen.

 4.1 Vad säger styrdokumenten?
Allt som rör skolan och dess innehåll behöver förhålla sig till de styrdokument som reglerar dess

verksamhet. Eftersom applikationen har elever i både högstadiet och gymnasiet som målgrupp

behöver studien ta hänsyn till både läroplanen för grundskolan, Lgr11 (Skolverket, 2011b), och

läroplanen för gymnasieskolan, Lgy11 (Skolverket, 2011).

Grundskolan

I kursplanen för matematik i grundskolan står det generellt att “[g]enom undervisningen ska

eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och

metoder” (Skolverket, 2011b, s. 62). Vidare nämns huvudräkning specifikt som centralt innehåll för

både låg-, mellan- och högstadiet. I låg- och mellanstadiet handlar det om beräkningar med

naturliga tal och i mellanstadiet även med enkla tal i decimalform. För högstadiet heter det i

kursplanen “[c]entrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid

överslagsräkning [och] huvudräkning” (Skolverket, 2011b, s. 66).

Huvudräkning har alltså tydlig och självklar plats i matematikundervisningen under hela

grundskolan, liksom arbetet med att göra grundläggande matematiska metoder till

förtrogenhetskunskap.

Gymnasiet

På gymnasiet har huvudräkning inte alls en lika självklar plats. Ordet huvudräkning nämns bara en

gång totalt i kursplanerna för de nio olika matematikkurserna som matematiken på gymnasiet består

av. Då som del av det centrala innehållet i kurs 1a, tillsammans med överslagsräkning och

huvudräkning som exempel på metoder för beräkningar med reella tal (Skolverket, 2011). Kurs 1b

och 1c får hålla till godo med mer generella skrivningar utan specifika exempel på vilka

beräkningsmetoder som skall behandlas. Men även om kursplanerna inte specificerar vilka metoder

8



Huvudräkning 2.0 Niklas Andersson

eleverna skall använda slår de fast att eleverna skall kunna räkna utan hjälpmedel. Dels står det

generellt för alla kurser att undervisningen skall “ge eleverna förutsättningar att utveckla förmåga

att [...] hantera procedurer och lösa uppgifter av standardkaraktär utan och med verktyg”

(Skolverket, 2011 s. 90). Och dels ställs det krav i betygskriterierna för alla matematikkurser, på

alla betygsnivåer, på att eleven “löser uppgifter av standardkaraktär med [någon form av] säkerhet,

både utan och med digitala verktyg” (Skolverket, 2011, s 93-94, 99-101, 105-106, etc.). 

Huvudräkning som egen disciplin eller metod är inte direkt prioriterat på gymnasiet, men i alla

kurser finns kravet att kunna göra beräkningar utan digitala verktyg, och därmed även indirekt på

någon grad av mental aritmetik.

 4.2 Hur elever lär sig matematik
Kilpatrick m. fl. (2001), har i sin omfattande studie om hur amerikanska elever bygger upp sin

matematiska förståelse identifierat fem olika kompetenser som matematisk färdighet består av.

Koncept, procedurer, strategi, resonemang och positiv attityd. 

Kilpatrick lyfter därefter fram en specifik observation i rapporten som den allra vikigaste, nämligen

att de fem delarna som utgör matematiskt färdighet är sammanflätade och beroende av varandra

vid utveckling av matematisk förståelse. (Kilpatrick m.fl., 2001). Det går alltså inte att hoppas på

någon vidare framgång om man bara fokuserar på en av kompetenserna i taget.

Värt att lägga märke till att att man lyfter en positiv attityd till en av de fem grundläggande

parametrarna för god förståelse. Det betonar verkligen hur viktig en lustfylld och tydligt motiverad

undervisning är, något som understryker relevansen av diskussionen om motivation nedan. Det här

är en observation som även skolverket gjort, som i ämnesplanen för matematik skriver att

”undervisningen skall bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik”  (Skolverket, 2011b s.

62).

 4.2.1 Det kognitiva perspektivet

Bentley (2011) redogör för hur hjärnan arbetar vid beräkningar och inlärning, och den viktiga roll

som minnet spelar. Eftersom arbetsminnet är begränsat och förhållandevis flyktigt är det lätt att

tappa bort sig och göra misstag om för många delberäkningar behöver utföras för att lösa en

uppgift. Därför poängterar man att elever som har automatiserat talfakta, det vill säga lagrat dessa i

långtidsminnet, klarar av att utföra beräkningar båda snabbare och med större säkerhet än då varje

operation behöver bearbetas i arbetsminnet. Därmed lämnas även plats i arbetsminnet för att kunna
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utföra mer komplexa beräkningar. 

Vidare beskriver man processerna som är involverade då talfakta lagras i långtidsminnet. Man

betonar att hjärnan i första hand arbetar med mönster och regelbundenheter, och att det är genom att

identifiera sådana som man lagrar stabila fakta i långtidsminnet. Detta gäller både konkreta fakta

och mer strukturella idéer som exempelvis de aritmetiska räknereglerna. Och för att kunna

identifiera mönster och regelbundenheter krävs att man utsätts för samma typ av stimuli upprepade

gånger, kontinuerligt under en längre tidsperiod, att man övar helt enkelt. Det är alltså viktigt att

eleverna gång på gång får möjlighet att bekräfta och förstärka dessa mönster och fakta genom att

komma fram till korrekt resultat. Vid varje korrekt utförd beräkning har eleven möjlighet att

upptäcka regelbundenheter med tidigare korrekt utförda beräkningar. Kilpatrick m. fl. (2004) stödjer

det här resonemanget och lyckas sätta fingret på en viktig poäng; de menar att det är själva lärande,

det vill säga den aktiva processen att identifiera mönster och samband, som skapar synapser i

hjärnan, inte det mekaniska övandet i sig.

Slutligen bör det nämnas att även Bentley (2011) lyfter fram att en positiv attityd till matematiken

är en relevant faktor vid beräkningar. Detta då ängslan inför en uppgift fungerar som distraktion och

faktiskt belastar arbetsminnet och därmed gör det svårare att snabbt och korrekt genomföra

uträkningen.

 4.2.2 Utveckling av beräkningsstrategier

Praktiskt taget all matematikdidaktisk litteratur jag tagit del av som behandlar barns utveckling av

grundläggande beräkningsstrategier beskriver utvecklingen i form av ett antal olika ”steg”

(Anghileri, 2007; Löwing & Kilborn, 2003; Löwing, 2008; Ljungblad 2001). Detaljerna skiljer sig

lite åt från författare till författare, men alla är eniga om att barn börjar med strategier som bygger

på stegvis upp- och nedräkning, för att gå vidare till strategier som bygger på kända talfakta och

slutligen härledda talfakta. Kända talfakta är kunskap om talens uppdelning i termer och faktorer,

hur man exempelvis kan skriva 6 som 3·2, 1+5, 4+2 etc, som eleven har automatiserat, alltså lagrat i

långtidsminnet (Löwing, 2008). Härledda talfakta är när eleven kan använda dessa talfakta

tillsammans med grundläggande aritmetiska regler som också internaliserats för att ”veta” svaret på

lite mer komplexa uppgifter snarare än att behöva beräkna dem. Exempelvis när man ”vet” att

21+7=28 eftersom man vet att 1+7=8 och att 21+7=20+(1+7) , eller att 30+50=80 eftersom man

vet att 3+5=8 och att 3⋅10+5⋅10=(3+5)⋅10 . Inga direkta beräkningar behöver utföras i

arbetsminnet utan det behöver bara användas för att sätta ihop lagrade kunskaper från
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långtidsminnet.

 4.3 Matematiska begrepp och färdigheter
En förutsättning för att överhuvudtaget kunna räkna, inte bara i huvudet men särskilt då, är att ha en

god taluppfattning. Madeleine Löwing (2008) konstaterar att många elever ”på högstadiet (och även

gymnasiet) saknar flyt och gör systematiska fel” (Löwing, 2008, s. 102) när de utför grundläggande

aritmetiska operationer. Även Malmer (2002) pekar på att de problem elever med

matematiksvårigheter har allt som oftast beror på att de inte har en stabil grund att stå på.

Exempelvis att de inte automatiserat ens lilla additionstabellen, det vill säga hur talen mellan 1-10

kan delas upp i termer. 

Genom att göra övningar som stärker elevernas taluppfattning hjälper man dem därmed mot både en

bättre huvudräkning och en större trygghet med matematiska operationer i stort (Löwing & Kilborn

2003; Löwing 2008; Malmer 2002). En god taluppfattning består av flera delar, bland annat

kännedom om talens ordningsföljd, talens uppdelning i termer och faktorer, positionssystemet och

de kommutativa-, associativa- och distributiva lagarna (Löwing & Kilborn 2003). 

Härnäst tas några av dessa färdigheter upp och beskrivs i mer detalj, därefter följer en redogörelse

för hur dessa färdigheter kan användas i olika strategier för huvudräkning.

 4.3.1 Grundläggande aritmetik

Kommutativa lagen

Att addition är kommutativt innebär att A+B=B+A  för alla A och B. Jämför uppgifterna 2 + 17

och 17 + 2. För oss som har den kommutativa lagen i ryggmärgen kan uppgifterna ovan se

likvärdiga ut. Men om vi glömmer additionens kommutativitet ett tag ter ser den andra uppgiften

betydligt lättare. Att starta på 2 och addera, eller öka med, 17 innebär ett ganska stort steg längs

tallinjen, ett steg som det inte alls är självklart att man kan utföra utan att först bryta ner 17 i mindre

delar. Att däremot starta på 17 och “bara” öka med 2 innebär en mycket mindre ökning, och därmed

en bra mycket enklare operation att utföra (Löwing & Kilborn, 2003).

Även multiplikation har den här kommutativa egenskapen, det vill säga A⋅B=B⋅A  för alla A och

B. Och på motsvarande sätt som för addition kan den underlätta beräknandet av enklare

multiplikationsuppgifter, speciellt då man ser på multiplikation som upprepad addition. Ta likheten

7⋅2=2⋅7  som exempel. För de flesta går det både snabbare och enklare att addera sju två gånger än
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att addera två sju gånger.

Att ha en förståelse för kommutativiteten hos addition innebär många fördelar. Dels innebär det att

färre grundläggande talfakta behöver automatiseras, men det utgör även grunden för flera strategier

med vilka det går att underlätta addition av godtyckligt stora tal. Då ofta tillsammans med den

associativa egenskapen, se nedan. Naturligtvis gäller motsvarande för multiplikation. Färre talfakta

behöver memoreras, och även om kommutativiteten inte hjälper oss att multiplicera godtyckligt

stora tal så ligger den även för multiplikation till grund för strategier som underlättar räknandet

(Löwing, 2008). 

Associativa lagen

Den associativa egenskapen säger oss att ( A+B)+C=A+(B+C ) , det vill säga, det spelar ingen

roll vilket “plus” som beräknas först. Precis som den kommutativa lagen gäller associativiteten både

för addition och multiplikation. Vi har alltså även att ( A⋅B)⋅C=A⋅(B⋅C) . Och precis som i fallet

med addition kan associativiteten tillsammans med grundläggande talfakta, som ett tals uppdelning

i faktorer, signifikant förenkla vissa uppgifter.

De kommutativa och associativa egenskaparna tillsammans innebär att, oavsett hur många termer

som ingår i ett uttryck, det går att addera dem i precis vilken ordning som helst. Och eftersom även

multiplikation har dessa båda egenskaper gäller motsvarande där: oavsett hur många faktorer som

ingår kan man multiplicera dem i vilken ordning man vill. Observera dock att dessa båda

egenskaper bara gäller inom den specifika operationen, den tillåter oss inte att kasta om termer och

faktorer hur som helst i ett uttryck som innehåller både addition och multiplikation. Nästa

räkneregel däremot beskriver hur addition och multiplikation förhåller sig till varandra.

Distributiva lagen

Distributivitet, mer specifikt att multiplikation är distributivt med avseende på addition, innebär att

produkten av en faktor och en summa är lika med summan som fås av att multiplicera faktorn med

de enskilda termerna. Det vill säga att A⋅(B+C)=A⋅B+A⋅C . Observera att summan kan bestå av

hur många termer som helst, och att regeln naturligtvis gäller för alla tal, även till exempel negativa.

Den distributiva lagen tillåter oss att dela upp stora eller besvärliga faktorer i mer lätthanterliga

termer och multiplicera dessa var för sig. Det här är den princip som standardalgoritmen för skriftlig

multiplikation bygger på, och den ligger även till grund för de flesta av de mångdubbelt fler

strategier som kan användas vid multiplikation i huvudet (Löwing & Kilborn, 2003).
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 4.3.2 Huvudräkningsstrategier

Egenskaperna ovan kan, som nämnts tidigare, användas för att drastiskt förenkla räknandet.

Antingen i sig själva, som i fallet med kommutativiteten och att räkna från den största termen

istället för den första, eller genom kombinationer av egenskaper och kända talfakta till strategier

(Löwing & Kilborn, 2003; Löwing, 2008; Malmer 2002). Nedan följer en kort sammanfattning över

några av de vanligaste huvudräkningsstrategierna.

Uppdelning vid addition

Den här strategin bygger på associativitet och kommutativitet och går ut på att man helt enkelt delar

upp talen utefter positionssystemet och beräknar tio-tal för sig, en-tal för sig, etc. Därefter lägger

man ihop delsummorna. Eftersom den här strategin har mycket gemensamt med den skriftliga

additionsalgoritmen är den ganska intuitiv för de flesta. Observera att vid huvudräkning är det

lättare att börja med de större termerna, detta har dessutom den extra fördelen att man snabbt får

fram ett riktigt närmevärde  (Löwing & Kilborn, 2003).

Exempel: 24+67=(20+60)+(4+7)=80+11=91

Runda tal vid addition

Även den här strategin bygger på att dela upp och kasta om ordningen på talen i uppgiften för att

kunna utföra delberäkningarna mer effektivt. Men istället för att utgå ifrån positionssystemet tillåter

den här strategin lite mer flexibilitet genom att istället utgå så kallade runda tal. Det kan i princip

vara vilka tal som helst som känns lämpliga och bekväma, men är ofta jämna 10-tal, 5 eller 25. Tal

som man känner sig lite extra bekant med helt enkelt (Löwing & Kilborn, 2003). 

Exempel 1: 8+5=8+(2+3)=(8+2)+3=10+3=13  

Exempel 2: 27+74=(25+2)+(75−1)=(25+75)+(2−1)=101 .

Faktorisering vid multiplikation

Den här strategin bygger också på att kasta om delarna i talen, men inte termer utan faktorer.

Känner man till talens uppdelning i faktorer har man med hjälp av associativiteten möjlighet att

hitta ett sätt att kombinera dessa på ett lättare sätt. Ofta genom att bryta ut en faktor 2 ur den ena

faktorn för att dubbla den andra, eller genom att kombinera en faktor fem och en faktor 2 för att

skapa jämna tio-tal (Löwing & Kilborn, 2003).

Exempel 1: 4⋅35=2⋅2⋅35=2⋅(2⋅35)=2⋅70=140
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Exempel 2: 4⋅35=2⋅2⋅5⋅7=(2⋅5)⋅(2⋅7)=10⋅14=140 .

Distributivitet

Förrutom faktorisering ligger distributivitet till grund för nästan alla andra strategier vid

multiplikation. Eftersom det går ut på att bryta upp en faktor i termer kan den här strategin

kombineras med båda strategierna för addition ovan. Det vill säga talet som delas upp i termer kan

antingen delas upp efter positionssystemet eller för att skapa andra runda tal som är lättare att räkna

med (Löwing & Kilborn, 2003). 

Exempel 1: 4⋅35=4⋅(30+5)=120+20=140

Exempel 2: 4⋅38=4⋅(40−2)=160−8=152

 4.4 Utformning och användning av nya läromedel och 
-hjälpmedel

I den amerikanska studien How People Learn (Bransford m. fl. 2000) presenterar författarna en

modell över vilka perspektiv som bör ingå i en framgångsrik läromiljö. Fritt översatt handlar det om

elevperspektiv, kunskapsperspektiv, utvärderingsperspektiv och ett socialt perspektiv. Eftersom en

applikation på ett sätt är sin egen lilla läromiljö kan samma modell tillämpas vid utformningen av

sådana, om hänsyn tas till de speciella förutsättningar som teknologin innebär. Kortfattat kan

perspektiven ovan beskrivas som följer. Elevperspektivet handlar om att utgå från eleven; dennes

kunskapsnivå, förförståelse, intressen och motivationer. Kunskapsperspektivet handlar om att

innehållet skall vara relevant och presenteras på ett sätt som främjar inlärning och

kunskapsbyggande. Utvärderingsperspektivet syftar till att ge tillfällen till utvärdering, både av

elevernas kunskaper med även av läromiljöns effektivitet. Det sociala perspektivet slutligen sätter

läromiljön i ett socialt sammanhang och fokuserar på saker som hur vi kan lära av varandra och hur

kopplingarna mot omvärlden i form av exempelvis familj och samhälle ser ut.

Sammanfattningsvis poängterar författarna vikten av att koordinera och jämka ihop dessa

perspektiv för att få tillstånd en god lärmiljö (Bransford m. fl. 2000).

 4.4.1 Motivationsskapande

Motivation och motivationsskapande är viktig parameter i många modeller över hur lärosituationer

bör utformas. I arbetet med att skapa motivation är det viktigt att det finns tydliga och uppnåeliga

mål att sträva mot (Jenner, 2004). Även Löwing och Kilborn (2003) lyfter fram vikten av att eleven
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kan se ett mål och en mening med de övningar hen utför.

Ett sätt att jobba med mål som blivit populärt på senare tid är att ta beprövade motivationsskapande

och -höjande element från spel, i första hand dator- och tvspel. Det här går att göra på flera sätt,

men vanliga element innefattar nivåer, utmärkelser, poäng, progressionsmätare och belöningar

(Muntean, 2011). Det finns fortfarande ganska lite forskning kring det här fenomenet, men de finska

forskarna Hamari, Koivisto och Sarsa (2014) har gjort en sammanställning av 24 olika empiriska

studier som har undersökt effekter av att låna olika motivationsskapande element från spel. Deras

slutsats är att det går att se vissa positiva effekter, men att huruvida man får dessa effekter även

beror på flertalet andra parametrar.

En av de största studierna som ingår i sammanställningen ovan är The Effects of Virtual

Achievements on Student Engagement (Denny, 2013). Studien är utförd på över 1000 elever, jämnt

fördelade i en testgrupp och en referensgrupp som alla deltog i samma kurs som i sin tur använde en

nätbaserad lärplattform. Testgruppen hade möjlighet att förtjäna och se utmärkelser, medan

referensgruppen inte kunde det. Studien visar ett signifikant större engagemang hos de elever som

hade möjlighet att förtjäna virtuella utmärkelser. Både vad gäller antal besvarade frågor och antal

dagar de var aktiva i lärplattformen, båda parametrar som belönades med utmärkelser. Den

korrelationen var naturligtvis ingen slump, man hade medvetet utformat utmärkelser för att

uppmuntra just de användarmönstren man ville försöka främja.

 4.4.2 Automatisering av talfakta

Som vi har sett ovan är en viktig del av att utveckla elevers huvudräkningsfärdigheter

automatisering av grundläggande talfakta. Bentley (2011) förklarar hur den här automatiseringen

går till och att den till stor del bygger på upprepning. Trots det återger Woodward (2006) en oro

bland vissa forskare att en automatisering som bygger på ren utantill-inlärning kan göra att vissa

elever av sig själva utvecklar strategier som inte riktigt håller måttet. Därför menar han att man bör

kombinera snabba repetitiva övningar med instruktioner om, och träning på, beräkningsstrategier.

Han visar även i sin studie att båda dessa metoder är effektiva var för sig och ger liknande resultat,

men att kombinationen av dem leder till lite bättre långsiktiga resultat.
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 4.5 Metodteori

 4.5.1 Designstudier

Att utveckla nya, eller vidareutveckla redan befintliga metoder, verktyg och hjälpmedel för att ge

elever möjlighet att öka sin förståelse för och trygghet i matematiken är kärnan i den

matematikdidaktiska forskningen. Detta kan ske, och har historiskt främst skett, genom empiriska

undersökningar av kvantitativ eller kvalitativ karaktär som syftar till att beskriva hur området för

undersökningen ser ut respektive förklara varför det ser ut som det gör. Men de senaste decennierna

har en annan typ av studie som tar ett mer direkt perspektiv på ny- och vidareutveckling vunnit

popularitet - den så kallade designstudien. Där den klassiska studien beskrivet nuläget ämnar

designstudien ta reda på hur något bör vara, för att uppnå något visst (Phillips, 2006). I det här fallet

hur ett digitalt träningsverktyg för grundläggande huvudräkning bör utformas för att det så effektivt

som möjligt skall göra användarna (elever på högstadiet och gymnasiet) bättre på huvudräkning.

Detta kan, väldigt förenklat, uppnås genom att utgå ifrån befintlig empiri och sedan utveckla, testa

och utvärdera i en iterativ process (Design-Based Research Collective, 2003). 

Designstudier är en relativt ny forskningsmetod, och inte ens experterna är helt eniga om vad som

är det huvudsakliga målet med en sådan studie. Somliga menar att en designstudie alltid bör

resultera i någon form av teori inom den domän som studien befinner sig i (Edelson, 2006), medan

andra menar att en designstudie skall resultera i ett eller flera av följande: teori inom den domän

studien befinner sig i, teori om designprocessen eller en faktisk produkt i form av en mjukvara, ett

arbetssätt eller dylikt (Phillips, 2006).
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 5 Metod
Det här kapitlet behandlar den metod som används i studien. Val av metod och en översiktlig

beskrivning av hur studien har gått till presenteras, men även reflektioner kring etiska överväganden

och vissa typer av avgränsningar lyfts upp och diskuteras.

 5.1 Metodval och genomförande
Eftersom det här studien syftar till att undersöka hur någonting bör vara är en designstudie en

lämplig form (Philips, 2006). På grund av arbetets begränsade omfattning syftar dock studien endast

till att utforma en faktisk produkt, och lämnar därmed teoriskapande och -utvärderande, både inom

domänen och designprocessen, till vidare forskning. Det här är något som vissa forskare annars

anser är obligatoriska delar av en designstudie (Edelson, 2006). Vidare kommer studien inte att

genomgå den iterativa process som annars är en av de definierande egenskaperna (Design-Based

Research Collective, 2003) av en designstudie. Efter den inledande litteraturstudien går jag direkt

från utformning av applikationen till utvärdering av densamma genom analys. Genom att göra det

går jag miste om många av poängerna med att göra en designstudie, men jag slipper samtidigt

många av de inneboende problemen. Den största ”förlusten” är den av möjligheten att utvärdera och

förbättra applikationen genom att testa den i verkligheten. Samtidigt är det just utvärderingen i sig,

och den omfattande datamängden den innebär (Design-Based Research Collective, 2003) som är

orsaken till att den inte får plats i den här studien.

Eftersom design är en väldigt öppen process krävs att man identifierar och fokuserar på de mest

relevanta designproblemen och låter andra parametrar vara (Walker, 2006). Frågan man behöver

ställa sig är ”vilka är de mest kritiska faktorerna i designen?” I den här studien reflekteras dessa

faktorer i de tre frågeställningarna. 

 5.2 Etiska överväganden
Den här studien har inga respondenter per se, och därför inga direkta objekt för ett etiskt

övervägande. Det figurerar helt enkelt ingen i studien i sig vars identitet behöver skyddas från

identifiering. Däremot kommer potentiellt känslig information kopplad till identifierbara individer

att finnas lagrad i datat som sparas av applikationen. Det handlar om allt från användarnamn,

lösenord och e-postadress, till vilka övningar användarna tränat på, hur de svarat på alla uppgifter

och hur lång tid de behövt. Den här informationen behöver finnas, men tillgången till den måste
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vara strikt begränsad till den roll man har. Användaren själv behöver full tillgång, medan läraren,

som mest, behöver kunna se data relaterat till användarnas resultat. Forskaren kommer näst i tur, då

denne bara behöver tillgång till anonym statistik baserad på användarnas resultat. Slutligen är

informationen är helt otillgänglig för alla andra. 

 5.3 Avgränsning
Inga designbeslut rörande den grafiska formgivningen kommer att motiveras eller diskuteras i den

här studien, endast designbeslut rörande funktion och innehåll tas i beaktande. Vidare kommer jag

bara att undersöka faktorer och parametrar som på något sätt har en pedagogisk grund eller ett

didaktiskt värde. Mer eller mindre nödvändiga funktioner och delar av applikationen som inte faller

inom någon av dessa kategorier kommer varken att diskuteras eller redovisas speciellt ingående,

utan bara presenteras med en kort beskrivning där så är relevant.

Och slutligen, eftersom studien inte försöker förstå design- och utvecklingsprocessen i sig själv

kommer inte heller rapporten att lyfta och diskutera frågor och ställningstaganden relaterade till det

faktiska utvecklingsarbetet med applikationen.
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 6 Applikationen
Här presenteras själva applikationen. De bilder som används för att visa hur de olika delarna av

träningsverktyget kan se ut är inte plockade direkt från applikationen utan är de skisser som ligger

till grund för formgivningen av applikationen. 

Applikationen är webbaserad med centraliserad datalagring. Detta för att både lärare och elever

alltid skall ha tillgång till elevens senaste resultat, oavsett vilken dator hen befinner sig vid. 

Applikationen är uppdelad i ett antal olika vyer, där varje vy representerar en logisk del av

verktyget. Det första som möter användaren när denne startar applikationen är inloggingsvyn,

därefter kommer man till lobbyn, vilken är själva navet i applikationen. Därifrån tar man sig vidare

till de olika övningarna och till sina troféer. Övningsvyn leder till en resultatvy, från vilket man

antingen kan gå tillbaka till samma övning igen eller återvända till lobbyn.

Det här är inloggningsvyn, i vilken eleven identifierar sig. Utan den

funktionaliteten skulle det inte gå att skilja den ene elevens resultat från

den andres. Har man en gång loggat in på den aktuella datorn behöver

man inte fylla i något här utan det kommer applikationen ihåg, och allt

man behöver göra är att klicka ”börja”. Värt att nämna här är att det även

skulle vara möjligt att knyta inloggningsuppgifter till exempelvis en

skolas nätverk, så att elever automatiskt loggas in som sig själv om de

loggar in från skolans nätverk. Allt för att minimera tröskeln att ta sig

över innan man kommer in till själva övningarna.

Det här är lobbyn. Här har man tillgång till övningar, som ligger i en på

förhand bestämd ordning, på de olika räknesätten. Det är dessa övningar

som ligger som pärlband under rubrikerna ”addition & subtraktion”

respektive ”multiplikation” i skissen. När man markerar en specifik

övning (en grön eller vit prick) ser man en kort beskrivande rubrik av vad

övningen behandlar, hur man presterat på den övningen tidigare, samt en

möjlighet att starta övningen. De tre stjärnorna visar hur bra man klarat

just den här övningen. Den första får man då man klarat övningen med

alla rätt, den andra då man klarat alla rätt under en viss, för övningen
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specifik, tid. Den sista stjärnan skall indikera någon form av säkerhet, den

får man då man har ett bra genomsnitt både gällande hastighet och antal

rätt. Det krävs att man gör övningen flera gånger för att få den stjärnan.

De gröna prickarna indikerar övningar man har spelat och klarat, vita

prickar representerar övningar som man testat men ännu inte klarat av och

de grå prickarna är övningar man ännu inte fått tillgång till. För att få

tillgång till att göra en övning krävs att man klarat att få alla rätt på den

föregående övningen. 

Vidare kan man i den här vyn se sina senast förtjänade troféer och via

ikonerna ute i hörnen ta sig till tabellträning, tips, se sina senaste

meddelanden samt administrera sin användare.

Hit kommer man när man klickar vidare på troféer i lobbyn. Här kan man

se sina samtliga troféer. Det finns troféer för följande prestationer:

* förbättrat sitt resultat / sin tid på en övning X antal gånger

* tränat ihärdigt på något speciellt

* loggat in och tränat regelbundet under X antal dagar

* klarat en övning på första försöket

* tränat på X antal tabeller

* fått alla tre stjärnor på X antal övningar

Här kan eleven träna på specifika tabeller. Varje tal i tabellerna på bilden

leder till en övning där det talet är det centrala. Uppgifterna består både av

beräkningar där talet är en av termerna / faktorerna, det vill säga ren

tabellkunskap. Men även av uppgifter som belyser hur talet kan delas upp

i andra termer respektive faktorer. Dessa uppgifter finns till för att

applikationen skall kunna rekommendera en användare att öva på

uppgifter innehållande en vissa term eller faktor. Det sker om det är

tydligt av elevens svar under andra övningar att hen ofta göra fel då en

viss term / faktor är inblandad.
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Det här är själva övningsvyn. Överst ligger rubriken på den specifika

övningen, pärlbandet under visar progressionen inom övningen. På den

här bilden har eleven svarar på fem av sju uppgifter, och är precis i färd

med att svara rätt på den sjätte. Inuti rutan där själva talet står går det att

infoga en kort text i det fall uppgifterna i övningen kräver det.

Exempelvis ”komplettera likheten:” om uppgiften består av en öppen

utsaga. Knappsatsen på skärmen finns där för att underlätta då

applikationen används på surfplattor eller smarta telefoner, på en dator

använder man med fördel tangentbordet för att mata in sina svar.

När man gjort alla uppgifter i en övning kommer man alltid till

resultatvyn. Här kan man se och jämföra sina svar med de rätta. Har man

svarat många fel på något väldigt specifikt, exempelvis uppgifter med

talet sju som en term, kan man få ett meddelande om att man borde öva

mer på sjuans tabell. Annars ser man eventuella troféer man förtjänat, och

(som inte syns på den här bilden) hur snabb man var i jämförelse med hur

snabb man själv varit innan. Slutligen kan man välja att göra samma

övning igen eller återvända till lobbyn.

 6.1 Övningar
Här beskrivs de olika övningar som applikationen innehåller. Som synes i lobby-vyn ovan är de

indelade två olika kategorier utefter räknesätt. Addition och subtraktion för sig och multiplikation

för sig. En komplett lista över de olika övningarna kan ses i bilaga 1.

Allmänt kan sägas att övningarna består av träning på grundläggande talfakta och på de

huvudräkningsstrategier som tagits upp ovan. Övningar som främst behandlar talfakta består både

av rena beräkningar (ex. ”8+11=”) och av öppna utsagor (ex. ”komplettera likheten: 4·_=12”).

Övningar som är kopplade till huvudräkningsstrategierna består främst av öppna utsagor, till

exempel ”komplettera likheten: 65+12 = 70 + _”. Termerna i alla uppgifter slumpas fram först och

främst, men hänsyn tas till att inte samma uppgift skall komma två gånger under samma övning,

och, då det kan vara aktuellt, att samma termer faktiskt kommer i flera uppgifter i följd men från

olika perspektiv. Exempelvis i omvänd ordning eller som ren beräkning resp. i en öppen utsaga.
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 7 Resultat och analys
Nedan bryts applikationen ner och presenteras och analyseras utifrån de tre parametrar som

identifierats i arbetets syfte och frågeställningar: Användning, utformning och matematiskt innehåll.

Analysen knyter an till beskrivningen av applikationen i det föregående kapitlet.

 7.1 Användning
Flera forskare lyfter fram vikten av att i undervisningen balansera och väva ihop moment som

utvecklar de olika nyckelfärdigheterna (Kilpatrick m. fl., 2001; Löwing & Kilborn, 2003). Utifrån

det kan man dra slutsatsen att användandet av en applikation som denna, som enbart har fokus på

färdighetsträning och förtrogenhetskunskap, bör integrerar med den vanliga undervisningen i så stor

utsträckning som möjligt för att få största möjliga effekt. All användning av applikationen som del

av den vanliga undervisningen ställer kravet att läraren skall ha tillgång till data rörande elevernas

prestationer och resultat. Läraren är den som är ansvarig för undervisningen och ytterst den som

behöver gå in med stöd och hjälp om eleven stöter på svårigheter. Ett verktyg som inte möjliggör

detta kan knappast sägas vara en integrerad del av undervisningen.

En annan viktig aspekt när det gäller hur applikationen bör användas är den kognitiva. Vi har sett att

inlärning och automatisering av den typen av kunskaper och färdigheter som är relevanta för

effektiv huvudräkning kräver upprepade övningar, inte bara vid ett eller några få tillfällen utan det

behöver finnas en kontinuitet i övandet under en längre tidsperiod (Bentley, 2011). Ett verktyg som

bara används sporadiskt eller på någon enskild lektion kommer inte göra någon nytta, oavsett hur

bra det fungerar eller vad det innehåller.

Utifrån det vi sett är det tydligt att svaret på frågan om hur ett lärohjälpmedel bör utformas, som vi

skall titta närmare på nedan, i sig själv har en begränsad påverkan mot en bättre undervisning. Hur

verktyget används är lika kritiskt, exempelvis hur läraren motiverar och följer upp elevernas

användning av det, samt hur väl det kan integreras och kopplas till den övriga undervisningen. 

Konsekvenser

De är de två aspekterna ovan som varit de tongivande vid beslutet att göra en webbaserad

applikation där all data sparas centralt på en server, istället för en applikation som installeras på en

dator eller enhet. Att applikationen går att komma åt direkt via nätet gör den väldigt tillgänglig, och

möjliggör för användarna att enkelt, praktiskt taget när som helst, gå in och göra någon eller några
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övningar. Det garanterar naturligtvis inte att de faktiskt gör det, där faller det återigen på läraren att

motivera och kanske ställa krav. Men applikationen ligger i alla fall där och väntar, tillgänglig,

oavsett var man är eller vad man gör. Vidare är en central datalagring helt avgörande för att läraren

skall kunna komma åt och se alla elevers resultat. Om användarens resultat bara sparas på den enhet

hen övar på finns det förstås ingen möjlighet för läraren att komma åt dessa, dessutom har

användaren inte möjlighet att fortsätta där den slutade på en annan enhet.

 7.2 Utformning
De stora dragen i applikationens utformning bygger på den modell över lärmiljöer som utvecklats

av Bransford m.fl (2000). Elevperspektivet, att utgå från varje individs kunskapsnivå, återspeglas i

det att applikationen sparar resultaten separat för varje elev så att denne hela tiden kan fortsätta där

hen slutade förra gången. Som vi sett ovan är den funktionaliteten även avgörande för att läraren

skall kunna följa och ingripa i de enskilda elevernas utveckling, vilket också är en viktig del i en

elevecentrerad lärmiljö. Vidare är det kunskapsperspektivet som legat till grund för beslut tagna om

vilket stoff som skall inkluderas och hur övningarna skall förhålla sig till varandra, att de följer en

på förhand given tanke av progression. Och slutligen är det utvärderingsperspektivet som ligger till

grund för att övningarna utformats som små utvärderingar i sig. Det ger eleverna själva möjlighet

att direkt efter en övning reflektera över sitt resultat och besluta om mer träning behövs eller om

hen kan gå vidare till en annan övning. Att övningarnas utformning gör att de kan användas i

utvärderingssyfte bidrar också till att ge läraren ett ordentligt underlag för utvärdering samt till

möjligheterna att utvärdera själva applikationen i sig. Att ha data för att analysera applikationen

självt är mycket viktigt då detta är en integral del av designstudien och helt avgörande för att ha en

möjlighet att kunna fortsätta designprocessen (Design-Based Research Collective, 2003). Även om

jag inom ramen för den här studien inte har möjlighet att genomföra den analysen måste

applikationen ändå generera tillräckligt med data för att den skall kunna utvärderas och

vidareutvecklas i ett senare skede.

 7.2.1 Övningarna

Förutom att fungera som utvärdering är övningarna utformade för att ge eleverna bästa möjliga

förutsättningar att automatisera talfakta och se och lära sig mönstren i de huvudräkningsstrategier

som övas. Övningarna har utformats utefter Woodwards (2006) studie och bygger först och främst

på korta, snabba sessioner i vilka man repetitivt tränar på liknande tal i varje uppgift. Idén är

baserad på att repetition bygger kunskap, vilket sker genom att användaren får möjlighet att
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identifiera mönster i de uppgifter som beräknas (Bentley, 2011). I enlighet med Woodward (2006)

tas även tid på övningarna. Detta görs väldigt diskret, ingenstans i övningsvyn syns någon

indikation på att en klocka rullar. Överlag är övningsgränssnittet väldigt rent och fritt från element

som kan verka störande, eftersom vi sett att distraktioner ofta belastar arbetsminnet och ger därmed

användaren sämre förutsättningar för inlärning och att prestera sitt bästa (Bentley, 2011). Det enda

element i övningsvyn som är dynamiskt, förutom rutan för den aktuella uppgiften och svaret, är

indikatorn över hur många frågor som är besvarade. Den fyller två funktioner: dels ger den

användaren full koll över hur långt hen har kommit i övningen och hur långt det är kvar, och dels

ger det direkt feedback på om ett svar är rätt eller fel. Om ett felaktigt svar angetts presenteras

användaren med exakt samma uppgift igen, för att hen skall få en chans att snabbt korrigera sig och

minimera risken att det felaktiga svaret hinner integreras i långtidsminnet och bidra till

tvetydigheter. Även detta är grundat på Bentleys (2011) redogörelse av hur inlärning går till.

Progressionen mellan de olika övningarna sker i små steg för att hela tiden maximera möjligheterna

för användarna att ge korrekta svar i så stor utsträckning som möjligt. Återigen för att främja

skapandet av fakta och befästandet av regelbundenheter i minnet (Bentley, 2011).

Resultatvyn

Resultatvyn som presenteras då användaren svarat på alla frågor i en övning ger en översikt över

hur övningen har gått och ger användaren tillfälle att utvärdera sin insats. Det är först här som tiden

på ett diskret sätt presenteras, tillsammans med de andra elementen som kan fungera som extra

motivation; eventuella troféer som förtjänats samt hur bra man lyckats på den här uppgiften totalt i

form av stjärnorna. Dessa inkluderar även en grov visuell indikation på hur nära man är att få de

stjärnor man ännu inte uppnått. Precis som med rätt/fel-indikatorn syftar detta till att ge användaren

så bra överblick som möjligt över sin progression. Att de skall se tydliga resultat av sitt övande och

få tydliga mål att sträva mot.

 7.2.2 Motivation

Kilpatrick m.fl. (2001) ger ”en positiv inställning till matematik” en viktig roll i och med att de

identifierar det som en av fem parametrar för ett lyckat matematiskt lärande. Det återspeglas i

applikationen genom att stort fokus ligger på att ge eleverna positiv feedback. Att hela tiden visa

deras framsteg, även de allra minsta. Vidare ges användarna tydliga mål att sträva mot, något som

enligt Jenner (2004) också bidrar till en positiv inställning. Dessa olika mål finns på flera nivåer, allt
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från att klara den aktuella övningen med alla rätt för att komma vidare till nästa övning, till

långsiktiga mål som att uppnå säkerhet på övningarna och att förtjäna troféer.

Troféer

Troféerna är en stor del i applikationens strategi för att motivera eleverna genom att ge dem tydliga

mål att sträva mot. Denny (2013) visar i sin studie att väl utformade troféer, som är framtagna att

främja de aktiviteter som är önskvärda, kan ge signifikant större engagemang bland användarna.

Därför har troféerna i applikationen formulerats för att uppmuntra repetitioner och nötning av

övningar samt en träning som är långsiktig och regelbunden. Det finns exempelvis troféer för att

man har ”förbättrat sitt resultat / sin tid på en övning X antal gånger” och att man ”loggat in och

tränat regelbundet under X antal dagar”. Att dessa båda formuleringar innehåller en variabel X

innebär att det finns flera troféer på samma tema, men som kräver olika mycket och därmed är olika

svåra att uppnå. På så sätt kan de alltid finnas troféer inom räckhåll att sträva efter.

 7.3 Matematiskt innehåll
Både Malmer (2002) och Löwing (2008) påpekar att de problem elever har i matematiken, i både

högstadiet och på gymnasiet, ofta har att göra med de mest grundläggande begreppen och

färdigheterna, exempelvis automatisering av tabellkunskap. Därför måste det anses relevant att i

applikationen inkludera stoff ända ner till den grundläggande nivå som dessa tabellkunskaper utgör.

Utöver det bygger det matematiska innehållet i applikationen på de steg som den didaktiska

litteraturen (Anghileri, 2007; Löwing & Kilborn, 2003; Löwing, 2008; Ljungblad 2001) menar att

elever går igenom när de utvecklar sina beräkningsstrategier, samt de huvudräkningsstrategier som

lyfts fram som de vanligaste och mest användbara. 

Som vi har sett ovan är litteraturen enig om att efter olika upp- och nedräkningsstrategier är en

automatisering av grundläggande aritmetiska talfakta nästa steg i utvecklingen av beräknings-

strategier (Anghileri, 2007; Löwing & Kilborn, 2003; Löwing, 2008; Ljungblad 2001). Därför är

också de första, mest grundläggande, övningarna i applikationen avsedda att behandla just det.

Exakt hur det matematiska innehållet har delats upp i faktiska övningar finns sammanfattat i bilaga

1.

Alla termer och faktorer i alla uppgifter slumpas i regel fram inom ramarna för den aktuella

övningen. Undantag görs från slumpen ibland, och då är det för att maximera användarna

möjligheter att se mönster och samband i de uppgifter de får presenterade för sig. Det kan vara att
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samma termer kommer i två uppgifter i rad men i omvänd ordning för att visa på den kommutativa

egenskapen, eller, som i övningarna som behandlar entalens uppdelning i termer, då samma term

kan komma i två öppna utsagor efter varandra, men uppdelad på olika sätt. Till exempel

”komplettera likheten: 8 = 5+_” och ”komplettera likheten: 8 = 2+_”.

Att formulera uppgifter som öppna utsagor ger även möjlighet att illustrera hur de olika

huvudräkningsstrategierna kan användas för att förenkla beräkningarna. Det kan också bidra till att

belysa de associativa, kommutativa och distributiva egenskaperna (Löwing & Kilborn, 2003).

 7.3.1 Avgränsningar

I den här första versionen av applikationen behandlas bara de naturliga talen, avsikten är att

fokusera så mycket som möjligt på taluppfattning och de grundläggande huvudräkningsstrategierna

och inte behöva blanda in nya begreppsmodeller för exempelvis rationella tal. Bentley (2011)

skriver att de naturliga talen är just det för oss människor, naturliga, medan rationella tal är mer

abstrakta konstruktioner som kräver en betydligt större insats för att förstå, irrationella och

komplexa tal än mer så. 

De naturliga talen räcker gott för att exemplifiera alla de räkneregler och strategier som krävs för att

utveckla en förtrogenhet för de grundläggande aritmetiska operationer som ligger till grund för god

taluppfattning och utgör en förutsättning för goda huvudräkningsfärdigheter. Men samtidigt är en

förståelse av rationella tal i bråk- och decimalform samt komplexa tal en utökning av denna

grundläggande taluppfattning, och därför kan jag absolut se en plats för dem i ett träningsverktyg

som det den här studien utforskar. Av den anledningen lämnas också plats för att bygga ut

applikationen med övningar som innehåller tal från dessa utökade talområden. 

Vidare har division helt utelämnats från applikationen. Anledningen till det är precis det som nämns

ovan, beslutet att inte inkludera tal från andra talområden än de naturliga talen. Träning på att dela

upp ett tal i två faktorer fås ändå genom de öppna utsagorna A·_= B under multiplikation samt då

strategin faktorisering tränas.

 7.4 Vidareutveckling
En designstudie är till naturen är iterativ, och man vet alltså på förhand att det läro(hjälp)medel som

designas kommer att utvecklas och genomgå en form av evolutionär process. Bitar som fungerar

kommer att vara kvar och saker som visar sig inte fungera så bra avfärdas eller bearbetas så att de

fungerar bättre. Eftersom detta är känt från första dagen behöver höjd tas för att kunna genomföra
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dessa ingrepp utan att behöva skriva om applikationen från början. I en sådan här studie är det

naturligtvis omöjligt att förutse varenda del av applikationen som kan behöva vidareutvecklas eller

omarbetas för att på så sätt ta höjd för det i programmeringen, däremot tillhör det god

programmeringsvana att bygga in utbyggbarhet där så är möjligt utan att öka komplexiteten av

koden nämnvärt.

Eftersom det framkommit att en sådan här applikation bör användas integrerat med resten av

undervisningen är det olyckligt att studiens omfattning inte medger att inkludera tal i bråk- och

decimalform. Dessa tal är frekvent återkommande i matematiken i stort, och det skulle finnas

många fler naturliga sätt att koppla specifika huvudräkningsövningar i applikationen till specifika

områden inom matematikundervisningen, som exempelvis procenträkning och proportionalitet.

Dock är just vilka talmängder som används i övningsuppgifterna en av de punkter i applikationen

som ganska enkelt tillåter utbyggbarhet. 

Vidare går det att se flera sätt att underlätta integrationen med den befintliga undervisningen. Man

skulle exempelvis kunna konstruera övningar där man får öva på de grundläggande aritmetiska

operationerna i andra, mer avancerade, matematiska sammanhang. Det skulle kunna handla om att

beräkna koefficienterna i ett polynom man skall derivera eller exponenterna i samband med

operationer på potenser.
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 8 Diskussion
I det här kapitlet kommer studiens olika delar att diskuteras. Metoden och själva processen

diskuteras först, därefter diskuteras resultatet med utgångspunkt i de olika frågeställningarna och

slutligen avslutas kapitlet med förslag på vidare forskning.

 8.1 Designprocessen
Såhär i efterhand är det lätt att bli lite självkritisk och ifrågasätta en del beslut tagna tidigt i

processen, och det är med lite av en känsla av ”vad har det här egentligen gett?” som jag

sammanfattar de här studien. Utan konkret empiri som kan fungera som kvitto på om designen som

föreslås fungerar eller inte är det inte så konstigt. Det är svårt, för att inte säga omöjligt, att uttala

sig om vad som blivit ”rätt” eller ”fel”, och studiens reliabilitet blir därefter.

En viktig anledning är att jag grovt underskattat tiden en designprocess tar, och därför inte hunnit

med alla de moment jag i början av processen hoppades på att hinna med under studien. Bara att

först identifiera de kritiska aspekterna av designen och hitta relevant teori och litteratur till varje

aspekt, för att därefter kombinera dessa till en design och slutligen implementera denna till en

konkret produkt har varit närmast övermäktigt. Vilket resulterat i att den faktiska applikationen

fortfarande är en bit ifrån att kunna användas skarpt. Att jag dessutom i början av processen även

trodde och hoppades hinna testa och utvärdera applikationen i verkligheten ter sig så här i efterhand

som aningen naivt. Det är också frånvaron av den utvärderingen som utgör den här studiens svaga

punkt.

En annan stor svårighet, förutom tidsaspekten, med att göra en designstudie på den här nivån är

avgränsning. Det är väldigt många parametrar som måste vägas vid utformningen av ett komplett

lärohjälpmedel, och det har varit helt omöjligt att inom ramen för den här studien gå in och i detalj

underbygga varje enskilt beslut. Nu är det förvisso inte heller syftet med en designstudie, Walker

(2006) påpekar att designstudien handlar om att identifiera de kritiska faktorerna för en lyckad

design, och inte om att väga varje beslut på silvervåg. Den typen av mikrobeslut som tas under

design- och utvecklingsprocessens gång leder ofta till att produkten av studien inte helt svarar mot

vad som avsågs att utformas då studien påbörjades (Collins m.fl, 2004). Det här är ett problem som

många designstudier ställs inför, och som även hände mig. Grundidén var att utforma en

applikationen för huvudräkningsträning, och även om det har gjorts så har studien även lett till
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insikten att  hur en sådan applikation används är av avgörande betydelse för framgången.

Frågeställning ett, den om hur applikationen bör användas i undervisningen, tillkom faktiskt efter

att studien påbörjats, när jag insåg vilken avgörande roll den frågan skulle ha på de andra

frågeställningarna.

För att sammanfatta kan jag säga att jag inte skulle rekommendera någon att göra en designstudie på

den här nivån. Det är en väldigt rolig och kreativ forskningsmetod, men en komplett designstudie

kräver tid och resurser som helt enkelt inte finns på den här nivån. De delar av en fullödig

designstudie som tvingas ges upp är för viktiga för slutresultatet för att de skall kunna uteslutas utan

att göra stora avkall på kvaliteten på studien.

 8.2 Resultatet
Det finns hur mycket som helst att säga om resultatet, och det beror i första hand på att design

delvis är en kreativ process. Mina tolkningar av hur de olika teoretiska ramverk som delarna i det

här verktyget bygger på bör kombineras för att få till stånd en bra design är mina egna. Om jag hade

gjort om studien nu hade den antagligen blivit annorlunda, och om någon annan hade gjort den hade

den definitivt blivit det. Det finns ingen teori som omfattar dessa överväganden och det är just

därför designstudien som metod är så viktig. För att ge en möjlighet att studera hur alla dessa teorier

fungerar tillsammans som helhet i en lärsituation (Edelson, 2006). Men det innebär som sagt att allt

är uppe för diskussion, och det är naturligtvis där testningen och utvärderingen av produkten ute i

verkligheten kommer in i en fullödig designstudie.

Användning

Underlagen för designbesluten tagna i anslutning till användningen av applikationen tror jag inte

går att säga så mycket om. Hur en sådan här applikation skall användas för få effekt hänger i grund

och botten på integration med befintlig undervisning och repetition. Däremot tror jag såhär i

efterhand att mer vikt skulle lagts på idén att integrera verktyget med den befintliga undervisningen.

Om uppgifterna var direkt och tydligt kopplade till det centrala innehåll skulle de få den dubbla

effekten att både träna talfakta och huvudräkningsstrategier och samtidigt även ge eleverna en

mängdträning som ger dem stora möjligheter att bekanta sig med de samband mönster som finns i

de olika centrala innehållen. En mängdträning som en vanlig mattebok aldrig har möjlighet att förse

dem med. Vad man dock får se upp med är att inte presentera en så förenklad bild av det centrala
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innehållet att eleverna lär in mönster som är övergeneraliserade. Men jag tror också att huvud-

räkningsträningen skulle kännas mer motiverad desto tätare kopplad till det område eleverna för

närvarande håller på med den är. 

Utformning

Om användningen av verktyget skulle justeras mot en än mer integrerad i den normala

undervisningen skulle det få stora konsekvenser för utformningen. Tillgången till olika övningarna

skulle variera i mycket större utsträckning då dessa skulle vara bundna till det centrala innehåll som

för närvarande behandlades i undervisningen. Individualiseringen, som nu främst består i att

applikationen håller koll på vilka övningar varje elev har tillgång till, skulle fås ses över och kanske

istället bygga på aritmetikdoping. Ett begrepp som innebär att samma typer av uppgifter presenteras

till alla elever, men där svårighetsgraden justeras genom att populera uppgifterna med olika svåra

termer och / eller faktorer (heltal, decimaltal, bråktal med och utan gemensam nämnare etc).

Hänsyn skulle dock få tas till att inte tappa bort huvudsyftet med applikationen, nämligen att öva på

huvudräkning.

En annan detalj i sammanhanget, men som ändå behöver utvärderas är avvägning mellan hur

mycket applikationen själv skall kunna lista ut om elevers svårigheter och ev. missuppfattningen

och hur mycket av det som skall lämnas åt läraren. Hur mycket tid är försvarbart att lägga på att

utveckla algoritmer som analyserar elevernas svar och försöker hitta gemensamma nämnare bland

de uppgifter eleven räknar fel på? Speciellt då en lärare ofta vid bara en snabb överblick kan skaffa

sig motsvarande uppfattning. Och denna manuella översikt antagligen ändå behöver göras ibland

eftersom automatiska algoritmer som beskrivs ovan sällan kan göras hundra-procentiga.

Svårigheten att utforma sådana algoritmer förstärks naturligtvis när det gäller så luddiga och

svårmätbara saker som mentala beräkningsstrategier.

Innehåll

Vad gäller det faktiska stoffet som applikationen behandlar tror jag att jag har träffat ganska rätt.

Grundläggande aritmetik, som applikationen faktiskt är designad för att träna innehåller faktiskt en

ganska begränsad mängd matematiskt stoff. Men precis som utformningen, hade även innehållet

påverkats om mer fokus lagts på integration med den normala undervisningen. Främst tror jag

genom att omfatta fler sorters tal. I första hand tal i decimalform, men även tal i bråkform hade nog
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behövts inkluderats om applikationen skulle kunna användas tillsammans med allt möjligt centralt

innehåll. Och om individualiseringen skulle implementeras i form av aritmetikdoping enligt

diskussionen ovan, skulle alla dessa olika sorters tal ändå behövas.

 8.3 Fortsatt forskning
Madelene Löwing menar att taluppfattning handlar om ”att ha en sådan känsla för hur talen är

uppbygdda att man direkt, utan att reflektera över detta, kan operera med talen” (Löwing 2008,

s.40). Det är just en sådan här taluppfattning jag hoppas att en huvudräkningsträning som föreslås i

den här studien kan bidra till att (åter-)skapa och upprätthålla. Om så är fallet återstår dock att se,

den frågan ligger tyvärr utanför ramen för den här studien. Den här studien har istället varit inriktad

på utformningen av huvudräkningsträningen i sig, mer specifikt i formen av ett digitalt verktyg. I

och med att studien inte gett utrymme till en komplett designprocess finns det ett uppenbart upplägg

för fortsatt forskning i att fullborda designprocessen som denna studie påbörjat. Antingen genom att

utforma en alternativ design som denna kan ställas mot – något som förespråkas av Walker (2006) –

eller genom att direkt gå vidare med denna och bara jämföra med hur med arbetar med detta idag.

Men genom att tillslut faktiskt ta med dessa verktyg för huvudräkningsträning ut i verksamheten

finns mycket att lära om hur huvudräkningsträning kan utformas och integreras i den befintliga

undervisningen och om vilket stoff som bör behandlas i ett sådant verktyg. Men också, i

förlängningen, vilka effekter en utökad, uttalad, huvudräkningsträning har på matematikresultaten i

stort. Och det är egentligen den frågan som jag ser som den riktigt intressanta.
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Bilaga 1: Övningar

Addition och subtraktion

• Lilla additionstabellen

Två ensiffriga termer vars summa inte

överstiger 10

• Tiotalsövergångar

Två ensiffriga termer var summa

överstiger 10

• Stora additionstabellen

Två en- eller tvåsiffriga termer vars

summa inte överstiger 20

• Strategi: uppdelning

Två tvåsiffriga termer som illustrerar

strategin uppdelning

• Strategi: runda tal

Två tvåsiffriga termer som illustrerar

strategin runda tal

• Tvåsiffriga tal

två godtyckliga tvåsiffriga termer

• Tresiffriga tal

två godtyckliga tresiffriga termer

• Tre termer

tre en- två- eller tresiffriga termer

Multiplikation

• Faktorerna upp till 4

Två faktorer, ingen större än 4

• Faktorerna upp till 6

Två faktorer, ingen större än 6 men en

större än 4

• Strategi: Uppdelning I

Två ensiffriga faktorer som illustrerar

strategin uppdelning

• Faktorerna upp till 10

Två faktorer, ingen större än 10 men en

större än 6

• Strategi: Faktorisering

Två faktorer som illustrerar strategin

faktorisering

• Strategi: Uppdelning II

Två faktorer som illustrerar olika sätt att

använda strategin uppdelning

• En tvåsiffrig faktor

En godtycklig tvåsiffrig faktor och en

ensiffrig

• Två tvåsiffriga faktorer

Två tvåsiffriga faktorer
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