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Jag har, i mitt arbete, valt att titta på elevers tankesätt och val av strategier i huvudräkning, sett ur ett 
sociokulturellt perspektiv, för att se hur det står till med huvudräkningen hos dagens elever. 
Huvudräkning kan ses som en av grundpelarna inom matematiken. Här gäller det att lösa uppgifter i 
huvudet, utan några hjälpmedel. För göra detta behöver vi ha tillgång till olika strategier, som kan 
hjälpa oss att välja tillvägagångssätt efter behov. Här har vi mer frihet att välja hur vi ska lösa 
uppgiften än om vi använder oss av traditionella algoritmer. Det är dock en frihet under ansvar, där det 
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och en empirisk undersökning, innehållande kvalitativa intervjuer och praktiskt genomförda uppgifter 
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av 1980-talet, HÖJMA-projektet, där man inriktade sig mot elever i år 5. Trots det faktum att eleverna 
inte anser sig arbeta aktivt med huvudräkning i skolan kunde jag ändå se att en utveckling har skett i 
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Sammanfattning 
Jag har, i mitt arbete, valt att titta på elevers tankesätt och val av strategier i huvudräkning, 

sett ur ett sociokulturellt perspektiv, för att se hur det står till med huvudräkningen hos dagens 

elever. Huvudräkning kan ses som en av grundpelarna inom matematiken. Här gäller det att 

lösa uppgifter i huvudet, utan några hjälpmedel. För göra detta behöver vi ha tillgång till olika 

strategier, som kan hjälpa oss att välja tillvägagångssätt efter behov. Här har vi mer frihet att 

välja hur vi ska lösa uppgiften än om vi använder oss av traditionella algoritmer. Det är dock 

en frihet under ansvar, där det är viktigt att känna till de förutsättningar och regler som finns 

att tillgå. Det krävs att vi har en god uppfattning om matematikens grunder och dess 

uppbyggnad. Med hjälp av en litteraturgenomgång och en empirisk undersökning, 

innehållande kvalitativa intervjuer och praktiskt genomförda uppgifter med elever i år 8, har 

jag tittat närmare på begreppet huvudräkning, dess vikt samt elevers tankesätt och strategier i 

huvudräkning. Mina resultat har jag ställt emot en undersökning som gjordes i början av 

1980-talet, HÖJMA-projektet, där man inriktade sig mot elever i år 5. Trots det faktum att 

eleverna inte anser sig arbeta aktivt med huvudräkning i skolan kunde jag ändå se att en 

utveckling har skett i det strategiska tänkandet och att flertalet elever har utvecklat nya 

strategier, som kan hjälpa dem att effektivisera sin huvudräkning. 
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”Det känns skönt när man har löst en uppgift med hjälp av sig själv!” 
BOEL, 11 ÅR1 

                                                 
1 Rockström, Birgitta, Skriftlig huvudräkning – Metodbok, Kungälv: Bonniers, 2004, s.53. 
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1. Inledning 
Vi konfronteras ständigt med mer eller mindre komplicerade huvudräkningsuppgifter i vår 

vardag. Det kan vara alltifrån en överslagsräkning för att se hur mycket pengar vi ska ta ut i 

bankomaten till att se om pengarna räcker denna månad, kan jag köpa de här skorna eller bör 

jag titta på ett par billigare. Ofta reflekterar vi inte över att vi faktiskt utför matematiska 

operationer, kanske inte förrän vi ställs inför problem som vi inte klarar av att lösa själva utan 

där vi behöver hjälp. 

 

Jag har observerat, inte bara när det gäller elever utan även vuxna, att många saknar tilltro till 

sig själva när det kommer till matematik. Inrotade föreställningar om att inte klara av 

skolmatematiken sätter käppar i hjulet långt fram i livet. Jag möter många vuxna som nästan 

tittar avundssjukt på mig, när jag berättar att jag läser till lärare med inriktning mot matematik 

och att jag tycker att det är så roligt. För mig har matematiken aldrig ställt till med några stora 

problem, vilket har gjort det lätt och roligt. Däremot kan jag förstå att om man inte förstår 

eller klarar av grunderna så är det inte roligt. Att bara räkna och lösa tillfälliga uppgifter, utan 

att förstå vare sig vart siffrorna kommer ifrån eller vad man ska ha dem till, kan inte göra 

många glada. Det är detta som vi måste hjälpa våra elever med, att tydliggöra grunderna och 

strukturerna inom matematiken. Att många elever saknar detta idag är tydligt när man ser på 

deras sätt att tänka i huvudräkning. Har vi inte den förmågan utvecklad och klarar vi inte av 

att lösa uppgifter i huvudet, med olika strategier, så saknar vi ofta grunderna för matematiken.  

 

Under den tid som jag har varit ute på praktik i skolorna har jag många gånger förvånats över 

elevernas dåliga tilltro till sig själva och till sin huvudräkning. Jag har ett otal gånger sett 

elever använda miniräknaren till simpla uträkningar och sett hur de för det första blir helt 

ställda om jag ber dem lösa uppgiften utan miniräknare och för det andra hur de missar på 

banala räkneoperationer om de måste lösa dessa i huvudet. Ofta upplever jag att det är elever 

som behöver lite extra stöd i matematiken som tillåts att använda miniräknaren till samtliga 

operationer, även då till uppgifter som 3 + 7. Frågan är om vi, som lärare, gör eleverna en 

björntjänst när vi ursäktar detta med att de får använda miniräknaren för att inte tappa lusten 

och för att de inte ska fastna på uträkningarna. Löwing och Kilborn menar på att miniräknaren 

kan ha sina fördelar men betonar samtidigt faran med att använda den på ett felaktigt sätt i 

undervisningen. Många gånger kan miniräknaren användas för att lotsa eleverna förbi 

problemen, utan att ge dem en uppfattning om uppgiften i fråga. Ofta ger miniräknaren endast 
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ett svar på givna operationer och man tappar i elevens utveckling när det gäller tänkande och 

val av strategier. Använder man inte miniräknaren på rätt sätt och om man inte har en 

grundläggande taluppfattning, som bottnar i att man kan analysera och hantera tal, menar 

Löwing och Kilborn att man lätt hamnar i en återvändsgränd.2 

 

I början av 1980-talet genomfördes HÖJMA- projektet (bedrivet vid HÖgskolan i Jönköping, 

avdelningen för MAtematik). Från början var intentionen med projektet att försöka bilda sig 

en uppfattning om elevers taluppfattning och talbegrepp. För att genomföra projektet utsatte 

man eleverna för enklare uppgifter, baserade på huvudräkning. Resultatet av detta visade att 

många elever saknade bra metoder för att utföra huvudräkning och projektet kom därför att 

koncentreras kring problem vid undervisning av huvudräkning.3  

 

En av delarna i projektet var att uppmärksamma hur väl lärarna uppfattade elevernas förmåga 

och strategier. Generellt ansåg lärarna att uppgifterna inte borde vålla problem för eleverna 

och de förutsåg inte de svårigheter som eleverna uppvisade. Få av lärarna kunde ge konkreta 

exempel på hur de arbetade med huvudräkning i klasserna och det arbete som faktiskt gjordes 

kunde oftast härledas till rena tabellkunskaper.4 

 

Undersökningen omfattade 76 elever i årskurs 5, vilka var slumpvis utvalda från fem olika 

klasser. I en intervju fick eleverna lösa fyra uppgifter och delge varandra sina strategier och 

lösningsförslag. Vid osäkerhet och mindre lämpliga lösningsstrategier fick eleverna 

uppgifterna 3 och 4 omformulerade som vardagsproblem. Samtliga uppgifter presenterades 

såväl skriftligt som muntligt för eleverna och intervjuaren hade en passiv roll i gruppen, med 

enda uppgift att ”få igång” eleverna och klargöra vissa förklaringar som inte var uppenbara. 

De uppgifter som eleverna konfronterades med var: 

 

1.   25 + 24 

2.   39 + 13 

3.   26 – 19 

4. 401 – 397 5 

                                                 
2 Löwing, Madeleine & Kilborn, Wiggo, Huvudräkning – En inkörsport till matematiken, Lund: 
Studentlitteratur, 2003, s.43. 
3 Unenge, Jan, Matematik – didaktik i grundskolan, Lund: Studentlitteratur, 1988, s.41. 
4 Unenge, s.42. 
5 Unenge, s.43. 
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Resultatet visade på att många elever hade en förhållandevis dålig taluppfattning och att 

många även hade svårt att se rimligheten, eller orimligheten, i sina svar, så länge som 

uppgiften var abstrakt för dem. Det blev dock skillnad i de fall då eleverna fick uppgiften 

omformulerad till ett vardagsproblem och med ett rimlighetstänk kom här även en enklare och 

mer genomtänkt strategi i uträkningen. Resultatet överraskade många, inte minst när det gäller 

de stora svårigheter som många ”lågpresterande” elever uppvisade. Även övriga elever hade, 

även om de levererade rätt svar, överraskande komplicerade eller stereotypa strategier. Man 

såg även att en dryg fjärdedel använde sig av ”algoritmräkning” i huvudet. De kunde helt 

enkelt inte se räkneoperationerna för vad de var, utan för dessa elever var addition och 

subtraktion helt enkelt en uppställning av tal. De var låsta i ett mönster som skulle följas och 

bekymrade sig inte nämnvärt för om svaret var rimligt eller ej.6 

 

Mycket av arbetet inom matematiken grundar sig i att vi kan utföra enklare 

huvudräkningsuppgifter och överslagsräkningar, rimlighetsberäkningar. Löwing och Kilborn 

påpekar att vi till och med behöver huvudräkningen till viss del när vi använder oss av 

algoritmer, för att utföra operationerna. Mycket av grunderna för en god huvudräkning bottnar 

i en god taluppfattning, men vi behöver även lära oss att se uppgifterna ur olika synvinklar 

och lära oss att medvetet använda olika räknelagar. Det är viktigt att vi ger eleverna mål och 

motivation att öva upp huvudräkningen i skolan.7 

 

När det gäller läroplaner och kursplaner för skolan har mycket förändrats sedan grundskolans 

införande. Framför allt kan man märka en tydligare målstyrning av skolan sedan 1980, till 

skillnad från den regelstyrning som var gällande tidigare. Denna målstyrning har gett skolorna 

och lärarna en ökad frihet och ett ökat ansvar. Wyndhamn framhåller att man framförallt i den 

senaste läroplanen, Lpo94, uttrycker mer öppna mål som ska tolkas lokalt. Man kan även se 

hur ämnet har fått mer fokus på just begreppet matematik, där förståelse och färdigheter 

poängteras, till skillnad från tidigare fokus på den mer mekaniska räkningen.8 

 

I kursplanen för matematik anges inte något specifikt innehåll för undervisningen. Inte heller 

uppges någon specifik metodik eller läromedel. Tanken är att alla elever ska beröras av 
                                                 
6 Unenge, s.44-51. 
7 Löwing, & Kilborn, s.42. 
8 Wyndhamn, Jan, Från räkning till matematik. Om matematik och matematikämnet i de senaste läroplanerna, 
Linköping: Linköpings universitet, 1997. 
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ämnesmålen och de ska även till viss del gälla för alla stadier. Det är sedan upp till skolan och 

lärarna att hitta medlen för att nå målen. I dessa mål ligger huvudräkningen som en del, 

framför allt i uppnåendemålen, men även under strävansmålen kan man läsa in vikten av 

huvudräkning och hur den kan hjälpa eleverna till att nå dessa mål, särskilt i samarbete med 

andra. Löwing och Kilborn menar på att metodiken för huvudräkning bör vila på fyra 

hörnstenar; strukturer, strategier, färdighetsträning och trygghet.9 

 

Trygghet föder självkänsla och kanske är det detta som är grunden för huvudräkningen, att vi 

ska få eleverna att lösa uppgifterna med hjälp av tilltro till sig själva, att ge dem 

självförtroende att klara av uppgifterna. 

1.1 Syfte 
Syftet med mitt arbete är att studera vilka tankesätt och strategier som elever utnyttjar sig av 

när de räknar huvudräkning. För att få en uppfattning om detta har jag valt att intervjua elever 

i år 8 och låta dem utföra ett antal huvudräkningsuppgifter. Min tanke är att genom detta 

kunna se hur de arbetar och tänker, vilka strategier de använder sig av, när de konfronteras 

med huvudräkning. I min diskussion kommer jag även att jämföra mina resultat med de 

resultat som man fick fram i det tidigare nämnda HÖJMA-projektet. 

1.2 Frågeställningar 
För att kunna uppnå mitt syfte har jag försökt att knyta upp detta kring tre stycken frågor. 

Dessa frågor är: 

• Vad är huvudräkning? 

• Varför är huvudräkning viktigt? 

• Vilka tankesätt och strategier använder eleverna när det gäller huvudräkning? 

Frågeställningarna besvaras med hjälp av en litteraturgenomgång, med fokus inom det 

sociokulturella perspektivet, samt en empirisk undersökning. Avslutningsvis kommer jag 

även att ta upp lite tankar kring metodiken, när det gäller huvudräkning i skolan, hur man kan 

arbeta i skolan. 

1.3 Avgränsningar 
Jag har valt att begränsa mig när det gäller de olika räknesätten och kommer uteslutande att 

titta på addition och subtraktion och de strategier som eleverna använder för att räkna ut 

uppgifter som innehåller dessa två räknesätt. 

                                                 
9 Löwing & Kilborn, s.56-57. 
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2. Litteraturgenomgång 
Nedan följer en genomgång av den litteratur som jag har arbetat med inför mitt arbete. Jag har 

valt att utgå ifrån det sociokulturella perspektivet på lärande, då det, med sin fokus på 

kommunikation, svarar bra på läroplanens tankar samt främjar mottagandet och inlärningen 

av strategier inom huvudräkningen.  Förutom ett avstamp i det sociokulturella perspektivet 

har jag även valt att titta på läroplaner, kursplanen i matematik samt de nationella proven, 

som ligger till grund för arbetet i skolorna. Därefter ligger mitt fokus på de frågeställningar 

som nämndes ovan. Detta inberäknar ett vidare perspektiv på huvudräkning där jag startar 

med en presentation av förutsättningarna för huvudräkning, varför det är viktigt att lära sig 

huvudräkning och därefter tittar jag på olika strategier och metoder för detta.  

2.1 Det sociokulturella perspektivet 
Lev Vygotskij (1896-1934) ses som en grundare av den sociokulturella inriktningen. En 

utgångspunkt i denna inriktning är den sociala miljön, där man kopplar samman 

uppväxtmiljön med barnets utveckling. Vygotskij menade att kontexten styr vårt lärande och 

vi lär oss därmed genom att delta i olika sammanhang. Till en början, vid obekanta 

situationer, kan man se hur vi håller oss lite i periferin för att med tiden och när situationen 

blir allt mer bekant, kunna närma oss de centrala delarna i sammanhanget. Vygotskijs teori 

bygger på att vi måste inse att vi inte kan kunna allt från början och att vi behöver hjälp och 

samspel från vår omgivning för att kunna utvecklas i kontexten. I det sociokulturella lärandet 

ligger fokus på processen och inte på produkten vilket enligt Sullivan, refererad av Claesson, 

ger en bra kunskapsbas att stå på, som är både användbar och robust.10  

 

Säljö menar att genom att anta ett sociokulturellt perspektiv på vår utveckling och vårt lärande 

antar vi även teorin om att vi formas efter vår omgivning och i samspelet med andra 

människor. Vi är lärlingar i ett socialt samspel som bedrivs av vuxna/förebilder. Genom det 

som vår omgivning uppmuntrar och tillåter lär vi oss att agera och det är genom våra 

medmänniskor som vi kan lära oss att förstå världen runtomkring oss och hur den fungerar. 11 

För att kunna ta till sig och vinna förståelse är det av vikt att vi engagerar oss och att vi är 

aktiva. Claesson poängterar att det är genom att aktivt undersöka och handla som vi kommer 

framåt.12 

 

                                                 
10 Claesson, Silwa, Spår av teorier i praktiken. Några skolexempel, Lund: Studentlitteratur, 2002, s. 30. 
11 Säljö, Roger, Lärande i praktiken – ett sociokulturellt perspektiv. Smedjebacken: Prisma, 2003, s.66-67. 
12 Claesson, s.30-31. 
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Genom kommunikation och interaktion med andra människor kan vi bevara och ta till oss 

erfarenheter och insikter från tidigare generationer. I kommunikationen kan vi skapa redskap 

för att hantera vardagen och problemet med hur vi lär är, i det sociokulturella perspektivet, en 

fråga om hur vi hanterar dessa resurser i till exempel vårt tankesätt.13 Samspelet med andra 

människor och de resonemang och verklighetstolkningar som vi möter hjälper oss att förstå 

och kommunicera vid senare situationer. Vårt handlande och resonemang har således ett 

ursprung i våra tidigare sociala och interaktiva möten, enligt Säljö. Vi färgas av och anammar 

tankeformer i vår närhet för att använda dessa till att strukturera upp vårt eget handlande. 

Detta är vad Vygotskij kallade ”högre mentala processer”, nämligen användandet av de 

strategier som vi lär oss för att lösa problem,14 

 

Det centrala i det sociokulturella perspektivet är kommunikation och användningen av vårt 

språk. Detta är länken mellan oss och vår omgivning, vilket Vygotskij betonade. Säljö 

uttrycker att ”människor lever på kunskaper och insikter som de lånat från varandra”15 och 

menar på att man lär sig att tänka både med och genom de språkliga uttryck som man har stött 

på och tagit till sig från andra. Han menar även att kommunikationen kommer först, före 

tänkandet, och att genom att lära sig ett språk får man inblick i en viss kultur och gemenskap. 

Han uttrycker att ”Kommunikation är länken mellan det inre (tänkandet) och det yttre 

(interaktionen)”16  

 

För att kunna sätta kommunikationen i centrum krävs en god atmosfär i klassrummet och att 

eleverna och deras frågor och tankar tas på allvar, vilket Claesson betonar. Delaktighet är 

viktigt och genom dialoger och samtal i smågrupper kan man som lärare främja elevernas 

delaktighet och engagemang i enlighet med det sociokulturella perspektivet.17 

 

Språkets betydelse 

För att kunna kommunicera med varandra har människan utvecklat ett språk. Detta språk har 

sedan utvecklats genom åren och idag använder vi ordet språk i många olika kombinationer. 

En av de gemensamma nämnarna för användandet av ”språk” är att det betecknar något som 

överför information, ofta som en avsiktlig handling både från den som överför budskapet och 

                                                 
13 Säljö, s.20-22. 
14 Säljö, s.105-106. 
15 Säljö, s. 67. 
16 Säljö, s.66-68, (citat s. 68). 
17 Claesson, s.31. 
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från den som tar emot det.18 Rockström poängterar vikten av att införa ett språk för eleverna 

inom matematiken. Hon ställer sig kritisk till den ”tysta räkning” som ofta förekommer i 

skolorna, vilket ofta innebär att eleverna arbetar på egen hand med uppgifterna i boken. Detta 

kan medföra att eleverna arbetar på med ett visst arbets- och tankesätt, som kan vara både 

komplicerat och felaktigt, utan att utbyta tankar och idéer med övriga elever. Rockström 

förespråkar ett matematiskt samtalsklimat i klassrummet, där eleverna kan utveckla sina 

tankar genom att dela med sig av strategier och tankar. Hon har uppmärksammat hur samtal 

kan lyfta upp eleverna och ge dem en djupare förståelse för matematiken och dess 

uppbyggnad. Språket är ett viktigt verktyg i arbetet, såväl det tänkta, det talade, som det 

skrivna. Med dess hjälp kan eleverna få möjlighet att reda ut sina tankar, upptäcka samband, 

dra logiska slutsatser och redovisa vad det är som de har förstått. Genom att införa språket 

som en del i undervisningen kan matematiken göras mer intressant än tidigare. Elevernas 

tankar och idéer premieras och man arbetar då inte med färdiga lösningar, som enbart ska 

överföras till kommande uppgifter. Genom samtal och resonerande ges eleverna möjlighet att 

själva värdera och jämföra varandras tankegångar.19 

 

Kilborn talar också om vikten av att eleverna får använda sitt eget språk när de bygger upp sitt 

matematiska vetande utifrån egna erfarenheter. Han poängterar att det är med hjälp av språket 

som man erövrar ny kunskap. Det är dock viktigt att man har ett begrepp klart för sig innan 

det är meningsfullt att benämna det. För läraren gäller det att han eller hon behärskar en 

korrekt terminologi, men att denne successivt introducerar termerna i samtal med eleverna, 

utan att ställa krav på att eleverna ska behärska dem på samma sätt.20 

 

Sammanfattningsvis kan vi se hur det sociokulturella perspektivet på ett framgångsrikt 

lärande lägger fokus på såväl kontexten som kommunikationen. Med hjälp av ett språk kan vi 

kommunicera och interagera med varandra. För att ge eleverna i skolan de bästa 

förutsättningarna för ett gott lärande bör vi se till att samtalsklimatet främjar ett samspel 

mellan individerna. Detta samspel samt elevernas egna erfarenheter kan då ge dem en 

fruktsam lärandemiljö.  

                                                 
18 Allwood, Jens, Vad är språk?, I: Ahlsén, Elisabeth & Allwood, Jens, Språk i fokus, Lund: Studentlitteratur, 
2002, s. 13-14. 
19 Rockström, s.53-61. 
20 Kilborn, Wiggo, Didaktisk ämnestori i matematik Del1 – Grundläggande aritmetik, Vällingby:Liber, 2007, 
s.30. 
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2.2 Huvudräkning 
Nedan följer genomgång av litteraturen med fokus på skolans styrmedel samt huvudräkning i 

allmänhet.  

2.2.1 Styrmedel inom skolan 
Som styrmedel i skolan finns den målstyrda läroplanen, Lpo94, samt de olika kursplanerna, 

vilka är knutna till de olika skolämnena. I läroplanen nämns endast ett mål att uppnå i 

grundskolan, när det gäller matematikkunskaper, nämligen att eleverna: 
behärskar grundläggande matematiskt tänkande och kan tillämpa det i vardagslivet,21 

För att nå detta, och även övriga mål som läroplanen föreskriver, finns kursplanen i 

matematik som fungerar som ett redskap för att nå dessa mål. Bland annat säger kursplanen 

att man ska ha som mål att sträva mot att eleven:  
- utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkande och den egna förmågan att lära 

sig matematik och att använda matematik i olika situationer, 

/…/ 

- inser värdet av och använder matematiska uttrycksformer, 

- utvecklar sin förmåga att förstå, föra och använda logiska resonemang, dra slutsatser och 

generalisera samt muntligt och skriftligt förklara och argumentera för sitt tänkande,  

- utvecklar sin förmåga att formulera, gestalta och lösa problem med hjälp av matematik, samt 

tolka, jämföra och värdera lösningarna i förhållande till den ursprungliga problemsituationen, 

- utvecklar sin förmåga att använda enkla matematiska modeller samt kritiskt granska modellernas 

förutsättningar, begränsningar och användning, 

/…/22 

 

I målen för vad eleverna ska ha uppnått i slutet av det femte skolåret betonas vikten av att 

eleverna ska ha sådana kunskaper i matematik att de kan beskriva och hantera situationer samt 

lösa konkreta problem i sin närmiljö: 
- ha en grundläggande taluppfattning som omfattar naturliga tal och enkla tal i bråk- och 

decimalform, 

- förstå och kunna använda addition, subtraktion, multiplikation och division samt kunna upptäcka 

talmönser och bestämma obekanta tal i enkla former,  

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

miniräknare, 

/…/23 

                                                 
21 Lpo94, Läroplan för det obligatoriska skolväsende, förskoleklassen och fritidshemmet. I: Lärares handbok, 
Stockholm: Lärarförbundet, s.15. 
22 Skolverket (2006/07) Kursplanen i matematik. (2007-05-18). 
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0607&infotyp=23&skolform=11&id=3873&extraId=
2087 
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När det gäller slutet av nionde året utvidgas målen till att de ska ha kunskaper i matematik för 

att kunna hantera situationer och kunna lösa vanligen förekommande problem i hem och 

samhälle. De ska även ha med sig kunskaper som en grund för fortsatt utbildning. Man säger 

då att följande mål ska ha uppnåtts: 
/…/ 

- ha goda färdigheter i och kunna använda överslagsräkning och räkning med naturliga tal och tal i 

decimalform samt procent och proportionalitet i huvudet, med hjälp av skriftliga räknemetoder och 

med tekniska hjälpmedel, 

/…/24 

 

En slutsats av genomgången av kursplanens mål är att huvudräkningen ligger med som en del, 

framför allt i uppnåendemålen för femte och nionde skolåret, men även under strävansmålen 

kan man läsa in vikten av huvudräkning och samspelet med andra. En aspekt som starkt 

betonas i kursplanen är den kommunikativa aspekten. Den säger att: 
Undervisningen i matematik skall ge eleverna möjlighet att utöva och kommunicera matematik i 

meningsfulla och relevanta situationer i ett aktivt och öppet sökande efter förståelse, nya insikter 

och lösningar på problem.25 

 

Som uppföljning till läroplanen och kursplanen har vi de nationella proven. Dessa utförs i år 5 

och i år 9. De nationella proven i år 9 genomförs under den senare delen av vårterminen i 

9:an. Dessa prov består av tre delar, varav en del är muntlig och de andra två är skriftliga.  

 

Den muntliga delen, delprov A, är till för att pröva elevernas förmågor att både framföra 

matematiska idéer muntligt samt se vilken förmåga de har att lyssna till och ta till sig andras 

matematiska förklaringar och argument. Delprovet genomförs i grupp om 3-4 elever och varje 

elev ges tillfälle att redovisa minst två uppgift samt delta i de gemensamma diskussionerna 

som följer av de olika redovisningarna. Här har eleverna möjlighet att dels få delge andra sina 

tankesätt och strategier vid uträkningarna och dels kunna ta till sig andra elevers tankar och 

strategier. 26 

 

                                                                                                                                                         
23 Skolverket (2006/07) Kursplanen i matematik. 
24 Skolverket (2006/07) Kursplanen i matematik. 
25 Skolverket (2006/07) Kursplanen i matematik. 
26 PRIM-gruppen (2007). Delprov A med bedömningsanvisningar. (2007-05-21). 
http://www1.lhs.se/prim/matematik/ap_9/2006/delprov_a.pdf 
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Delprov B består av två delar, varav den första genomförs utan miniräknare och formelblad. 

Här är det elevernas taluppfattning och deras grundläggande färdigheter när det gäller räkning 

som är i fokus. Till skillnad från del 2 så krävs det inte att eleverna redovisar sina uträkningar, 

utan endast ett svar krävs. Del 2 kräver en mer omfattande lösning och motiveringar av hur 

man har kommit fram till svaret. Här kan processen ses som viktigare än produkten och här 

tillåts hjälpmedel som miniräknare och formelblad.27 

 

Delprov C är en tematisk del av det nationella provet, där elevernas problemlösning, 

rimlighetstänk och tolkningar av resultat testas. Precis som i den andra delen av B-provet så 

tillåts eleverna att ta hjälp av såväl miniräknare som formelblad. C-delen består av cirka tio 

uppgifter som är knutna kring ett tema. Här ges eleverna inga poäng om de enbart visar ett 

svar, men däremot ges de poäng för sina tankegångar även om de inte alltid leder fram till ett 

korrekt svar. Precis som i B-delen kan man se hur processen premieras före produkten. Det är 

tanken som räknas, vägen till en lösning och elevernas strategier för att lösa uppgiften.28 

 

När det kommer till en lärares bedömning av de nationella proven finns en rad av kriterier, 

matriser och allmänna råd för hur bedömningen skall genomföras. Framför allt är det tre 

förmågor som bör beaktas: 

• Förmågan att använda, utveckla och uttrycka kunskaper i matematik 

• Förmågan att följa, förstå och pröva matematiska resonemang 

• Förmågan att reflektera över matematikens betydelse för kultur- och samhällsliv29 

 

Samtliga delprov kan relateras till de två förstnämnda förmågorna och man kan även se att de 

kan kopplas till de uppnående mål, som gäller år 9, där såväl taluppfattning som 

huvudräkning ingår, (uppnåendemål 92 och 93): 
U92 

Ha utvecklat sin taluppfattning till att omfatta hela tal och rationella tal i bråk- och decimalform 

 

U93 

Ha goda färdigheter i och kunna använda överslagsräkning och räkning med naturliga tal och tal i 

decimalform samt procent och proportionalitet i huvudet, med hjälp av skriftliga räknemetoder och 

med tekniska hjälpmedel30 

                                                 
27 PRIM-gruppen (2007). Delprov A med bedömningsanvisningar. 
28 PRIM-gruppen (2007). Delprov A med bedömningsanvisningar. 
29 PRIM-gruppen (2007). Delprov A med bedömningsanvisningar. 
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När det gäller den styrning och uppföljning som ligger till grund för undervisningen i skolan, 

kan man se inslag av det sociokulturella perspektivet gällande kommunikation och samspel 

och att man även lägger vikt på att kontextualisera undervisningen. Detta betonas genom att 

man förespråkar kommunikation i situationer som ska ses som såväl meningsfulla som 

relevanta för eleverna. Det finns en fokus på huvudräkning och viktiga delar som främjar den. 

Detta genom att uppnåendemålen i år 5 innefattar såväl taluppfattning som att kunna uppfatta 

mönster, samt att det klart uttalas att eleverna ska kunna och ha goda färdigheter i att räkna 

vissa operationer i huvudet. I och med de nationella proven får vi en uppföljning gällande 

dessa bitar, genom att eleverna muntligen får möjlighet att visa sina kunskaper och delge 

andra samt genom att dels fokusera på taluppfattning och dels på processen fram till en 

lösning.  

2.2.2 Vad är huvudräkning? 
Malmer poängterar i sin artikel, Huvudräkning – mer än en konst, fyra förutsättningar för 

uppnå en effektiv huvudräkning. Dessa fyra är: 

• Gedigen taluppfattning 

• Säkerhet i tabellkunskap 

• Förmåga att tillämpa räknelagar 

• Fantasi och kreativitet31 

 
Taluppfattning 

En av grunderna för huvudräkning är att man har en god taluppfattning och att man förstår 

uppbyggnaden av vårt talsystem. Det räcker inte med att kunna räkna räkneramsan, utan en 

god taluppfattning innefattar mer än så. För det första måste man behärska talens ordning på 

talraden och det gäller såväl framåt som bakåt i raden. I detta måste man även ha en god 

överblick över talens grannar och även grannens grannar för att kunna se helheten. Man 

behöver få upp ögonen för talradens struktur och för hur vårt positionssystem är uppbyggt. 

Det är viktigt att få insikt i att vi har ett tiobassystem som vi arbetar efter och att man är 

uppmärksam på detta, trots det ologiska beskrivandet av talen 11-19, samt att 20 egentligen 

borde heta tvåttio. Därefter bör man lära sig att behärska tiotals- och hundratalsövergångar, 

för att sedan fortsätta uppåt och lära sig tusentalsövergångar och så vidare. En annan 

                                                                                                                                                         
30 PRIM-gruppen (2007). Delprov A med bedömningsanvisningar. 
31 Malmer, Gudrun, Huvudräkning – mer än en konst, I: Emanuelsson, Göran, Johansson, Bengt & Ryding, 
Ronnie (red.) Tal och räkning 2, Lund: Studentlitteratur, 1991, s.25. 
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förutsättning för en god taluppfattning är att man lär sig att dela upp talen på olika sätt. Detta 

kan man göra i termer eller faktorer.32  

 
Tabellkunskap 

Med tabellkunskap menas att man har kännedom och kunskap om alla ensiffriga, positiva, 

naturliga tal och de tänkbara sätt på vilka dessa parvis kan kombineras, inom de olika 

räknesätten. Det är svårt att hålla allt för mycket information i korttidsminnet och därför 

gäller det att automatisera vissa kunskaper, så att man kan arbeta mer effektivt och klara av 

mer komplicerade beräkningar.33 Kilborn ser detta som synonymer, att vi överför och 

behärskar kombinationerna i tabellerna för att snabbt och effektivt kunna använda dem i 

uträkningar. Han menar på att detta ger oss möjlighet att utnyttja vårt talsystem och att utan 

denna koppling och kunskap är vi hänvisade till andra mer tidsödande metoder, till exempel 

till att räkna på fingrarna eller uppräkning från givna tal.34 Malmer framhåller att 

tabellkunskap, inom de fyra räknesätten, är en förutsättning för huvudräkning. Olika individer 

har olika möjligheter att ta till sig dessa. Vissa elever kräver mer tid och mer träning än andra. 

Det är därför viktigt och nödvändigt att man kontinuerligt kontrollerar dessa kunskaper i 

skolan och att man inte tar dem förgivna.35 

 
Räknelagar 

När det gäller addition och subtraktion är det främst två stycken räknelagar som man bör 

känna till och kunna tillämpa. Dessa är generella vid addition, men kan även förklara vissa 

huvudräkningsstrategier vid subtraktionsräkning. Det gäller att kunna utnyttja räknelagarnas 

generella giltighet och förstå att man kan räkna på samma sätt oavsett vad det är som man 

räknar, kronor, kossor, bilar, med mera. Räknelagarna gäller inte bara för antal utan även för 

mätetal och de utgör generella modeller som kan användas i många situationer.36 

 

(a + b) + c = a + (b + c) associativa lagen för addition 

 

a + b = b + a  kommutativa lagen för addition37 

 
                                                 
32 Löwing & Kilborn, s.25- 27. 
33 Hedrén, Rolf, Räkning i skolan i dag och i morgon, I: Grevholm, Barbro (red.), Matematikdidaktik – ett 
nordiskt perspektiv, Lund: Studentlitteratur, 2001, s.139-141. 
34 Kilborn, s.28. 
35 Malmer, s.26. 
36 Kilborn, s.29. 
37 Malmer, s.27. 
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Associativa lagen för addition (a + b) + c = a + (b + c) 

Med stöd av den associativa lagen kan vi addera termerna i en för oss mer gynnsam ordning. 

Vi behöver alltså inte börja med den första termen och addera dem i den ordning som de är 

utskrivna. Detta kan ses i exemplet nedan: 

 

57 + 86 + 14 = 57 + (86 + 14) = 57 + 100 = 157 

 

Om man behärskar tiokamraterna och den associativa lagen kan man, för att underlätta 

uträkningarna, fylla upp termerna till vad man kallar runda tal och sedan ändra ordningen på 

uträkningen. Ett exempel kan vara: 

 

37 + 48 = 37 + (3 + 45) = (37 + 3) + 45 = 40 + 45 = 8538 

 

Kommutativa lagen för addition     a + b = b + a 

Den kommutativa lagen innebär att ordningen inte spelar någon roll när man adderar. Detta 

brukar vara en av de första generaliseringar inom matematiken som barn gör. Det gäller att 

inse att den kommutativa lagen gäller oavsett talens storlek och oavsett hur många termer som 

ingår i additionen.39 Den kommutativa lagen kan man använda, efter att ha omordnat talen, 

för att lättare kunna summera. Ett exempel kan vara: 

 

37 + 48 = 30 + 7 + 40 + 8 = (30 + 40) + (7 + 8) = 70 + 15 = 85 

 

Har man fler termer i uppgiften kan det se ut så här: 

 

17 + 38 + 3 = 17 + 3 + 38 = 20 + 38 = 5840 

 

Rockström betonar dock att det viktiga inte är att komma ihåg reglerna, utan att man 

tillskansar sig en förståelse för dem och vad man kan använda dem till.41 

                                                 
38 Löwing & Kilborn, s.83-84. 
39 Nämnaren TEMA, Algebra för alla, Göteborg:NCM, 2004, s.79. 
40 Löwing & Kilborn, s.85-86. 
41 Rockström, s.61. 
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Subtraktion och räknelagarna 

När det gäller subtraktion ska man vara medveten om att räknelagarna inte är generella, men 

att man ändå kan utnyttja dessa vid vissa tillfällen. Det är dock av vikt att man förstår varför 

de fungerar och att man inte kan använda dem i alla fall av subtraktionsräkning. 

 

Exempel på när man kan utnyttja den associativa lagen inom en subtraktion: 

 

19 + 57 – 27 = 19 + (57 – 27) = 19 + 30 = 49 

 

Exempel på när man kan utnyttja den kommutativa lagen inom en subtraktion: 

 

57 – 19 – 27 = 57 – 27 – 19 = (57 – 27) – 19 = 30 – 19 = 11 

 

Förklaring: Den associativa och den kommutativa lagen gäller för all addition, även addition 

med negativa tal. Detta gör att vi kan skriva om de ovannämnda uppgifterna till addition med 

negativa tal och därmed kunna utnyttja räknelagarna: 

 

19 + 57 + (-27) respektive 57 + (-19) + (-27)42 

 

Fantasi och kreativitet 

Till skillnad från algoritmräkningen, där vi är bundna till vissa sätt att utföra en 

räkneoperation, har vi en helt annan frihet när det gäller huvudräkningen. Här kan vi, utifrån 

våra erfarenheter och kunskaper och beroende på uppgiftens utseende, välja den strategi och 

lösningsform som vi anser bäst för tillfället. Vi är fria att hitta egna vägar och vi tillåts att vara 

kreativa.43 I huvudräkning är det godkänt att förändra och göra omstruktureringar i uppgiften 

och vi är inte bundna vid ett räknesätt utan kan använda oss av andra än det som står i 

uppgiften, så länge vi håller oss inom räknelagarna och dessutom har en god uppfattning om 

likhetstecknets innebörd.44 

 

För att kunna bemästra en god huvudräkning krävs således många delar. Utan kunskap om 

eller ett samspel mellan de ovannämnda delarna minskar möjligheterna till att tillskansa sig en 
                                                 
42 Löwing & Kilborn, s.90. 
43 Unenge, s.51. 
44 Malmer, s.25-27. 
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god huvudräkning. Den ena delen bygger på den andra. Vi är i behov av en gedigen 

taluppfattning för att överhuvudtaget kunna hantera talen ifråga. Utan tillgång till 

tabellkunskaper minskar vår förmåga att utföra operationer, då arbetsminnet belastas alltför 

mycket vid uträkningarna. Vi behöver även känna till räknelagarna och hur de fungerar och 

kan användas och utnyttjas. Därtill krävs fantasi och kreativitet för att kunna få ihop alla delar 

och hitta lösningar som främjar just den uppgift som vi konfronteras med på bästa tänkbara 

sätt. Huvudräkning är alltså en mix av dessa delar, där de utnyttjas till att lösa uppgifter utan 

andra hjälpmedel. 

2.2.3 Varför är huvudräkning viktigt? 
Huvudräkning är det mest grundläggande sättet att räkna på och enligt Hedrén finns det flera 

saker som kan lyftas fram när det gäller att framhäva vikten av övning i huvudräkning.  

• När det gäller överslagsräkningar är det företrädesvis en fråga om huvudräkning. 

• Vi hamnar då och då i situationer då vi saknar alla andra hjälpmedel och behöver 

komma fram till en exakt uträkning. 

• När vi använder andra skriftliga uträkningar och traditionella algoritmer kommer vi 

ändå aldrig ifrån huvudräkningen. Även här använder vi oss av huvudräkning till stor 

del för att lösa uppgiften. 

• Huvudräkningen kan även användas för att underlätta arbetet med miniräknaren då vi 

har en stor mängd termer som ska hanteras. Här kan vi slå ihop vissa termer i huvudet 

och endast slå in summan av dessa, därmed spar vi tid.45 

 

Löwing och Kilborn menar även att huvudräkningen kan ge mycket mer än svar på direkta 

uträkningar. De anser att huvudräkning är en inkörsport till högre och mer avancerad 

matematik, om man utnyttjar och lyfter fram räknelagarna som man använder i huvudräkning 

och för diskussioner runt dessa. Detta kan då ge en bra grund för att kunna arbeta med 

algebra.46 

 

Hedrén hänvisar till en amerikansk studie där man visar på att man främjar elevernas 

taluppfattning och deras förståelse av positionssystemet om man låter dem upptäcka och hitta 

egna metoder för uträkningar, innan de konfronteras med och lär sig standardalgoritmer. Även 

                                                 
45 Hedrén, Rolf, s.142. 
46 Löwing & Kilborn, s.8. 
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elevernas förmågor att utvidga sina kunskaper i nya situationer ökar om man tillåter dem att 

söka egna vägar, istället för att ge dem färdiga lösningsförslag.47 

 

En god huvudräkning ger oss många fördelar. Genom huvudräkningen tillåts eleverna att hitta 

egna vägar och lösningar. Detta främjar deras förståelse för de matematiska grunderna, 

taluppfattning och positionssystemet. De får även en god grund för framtiden, genom att lära 

sig räknelagar och deras tillämpningar. Dessutom är huvudräkningen en stor del av vår 

vardag, i överslagsräkningar, algoritmräkningar och situationer där vi saknar hjälpmedel och 

är beroende av vår egen förmåga.  

2.2.4 Huvudräkningsstrategier 
Vid huvudräkning använder vi oss av samma räknelagar som vid algoritmräkning, men på ett 

annorlunda sätt. Här kan vi laborera med hur och i vilken ordning vi vill genomföra 

operationen och hur vi vill utnyttja räknelagarna. Genom att ha tillgång till ett antal olika 

strategier kan vi välja strategi från fall till fall utifrån vilka tal och vilket räknesätt som 

gäller.48 Nedan följer några exempel på tankesätt gällande både addition och subtraktion. 

2.2.4.1 Strategier gällande additionsräkning 
Som vid all huvudräkning krävs en god taluppfattning för att kunna ta till sig nedanstående 

tankesätt gällande addition och huvudräkning. Man bör behärska talraden och talens grannar 

och grannarnas grannar. Man bör även inse att talens summa ökar med 1 respektive 2, om 

man lägger till 1 eller 2 till en av termerna.49 Nedan följer några tankesätt gällande adderande 

huvudräkning. 

 
Runda tal 

Med runda tal menar man tal som förekommer oftare i vardagslivet än andra tal eller tal som 

är enklare uppbyggda. Det kan vara tal som 5, 10, 50, 100 (valörer på mynt och sedlar). En 

strategi som kan användas för att komma till runda tal är att utnyttja tiokamraterna och skriva 

om termerna, samt använda sig av den associativa lagen: 

 

28 + 26 = 28 + (2 + 24) = (28 + 2) + 24 = 30 + 24 = 54 

(Här har man strävat efter att göra 28 till ett runt tal.) 

 
                                                 
47 Hedrén, Rolf, s.142. 
48 Löwing & Kilborn, s.14. 
49 Löwing & Kilborn, s.76-77. 
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Ett alternativ är: 

 

28 + 26 = 28 +(22 + 4) = (28 + 22) + 4 = 50 + 4 = 54 

(Här har man istället strävat efter det runda talet 50) 

 

Om man istället ser talet 25 som ett runt tal så kan tankesättet se ut som följande: 

 

28 + 26 = (25 + 3) + (25 + 1) = 50 + 4 = 5450 

 
Överslagsräkning 

Vid en överslagsräkning använder man sig också av runda tal, men här är det inte angeläget 

att få fram ett exakt svar. Det är dock viktigt att man är uppmärksam på att man använder sig 

av runda tal som ligger så nära det ursprungliga talet som möjligt och att man ser upp med 

vad som är den egentliga orsaken med överslagsräkningen, så att man använder sig av 

närmevärden som gagnar uppgiften.51 

 
Räkna från största termen 

Här kan man använda sig av den kommutativa lagen och sätta den största termen först för att 

underlätta uträkningen. Talet 7 + 48 kan då få tre olika uträkningar, beroende på hur man 

väljer att gå vidare: 

 

7 + 48 = 48 + 7, vilket kan räknas ut genom att räkna upp: 48, 49, 50, …55 

 

Alternativt: 

7 + 48 = 40 + (8 + 7) = 40 + 15 = 55 

 

Alternativt: 

 

7 + 48 = 48 + (2 + 5) = (48 + 2) + 5 = 50 + 5 = 55 

 

Det första alternativet kan ses som det mest primitiva och de övriga två är produkter av goda 

kunskaper i så väl taluppfattning som räknelagar. 

 
                                                 
50 Löwing & Kilborn, s. 78. 
51 Löwing & Kilborn, s.79-80. 
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Man kan även räkna upp från den största termen genom att ta ental och tiotal för sig: 

44 + 32 ger i uppräkning av tiotal 44, 54, 64, 74, med entalen blir det sedan 74, 75, 76. 

Alternativt börjar man med entalen och avslutar med tiotalen52 

 
Räknelagarna 

Den associativa och den kommutativa lagen har båda förklarats i ovannämnda tankesätt, såväl 

i strävan efter runda tal som i tanken med att räkna med den största termen först. Det är dock 

viktigt att vi har klart för oss varför lagarna gäller, att det oavsett i vilken ordning vi 

summerar termerna kommer att ge samma summa.53 

2.2.4.2 Strategier gällande subtraktionsräkning 
Precis som när det gäller addition så kräver arbetet med subtraktionsuppgifter samma 

baskunskaper som addition. Här är det även viktigt att inse att räknelagarna inte är generella, 

men att om man behärskar dem så har man möjlighet att utnyttja dem vid vissa tillfällen54 

 
Runda tal och överslagsräkning 

Att arbeta med runda tal fungerar på samma sätt inom subtraktion som inom addition. Man 

har en strävan efter att arbeta med kända tal, vilket underlättar tänkandet, och precis som när 

det gäller additionen bör man vara observant när man gör en överslagsräkning, för att inte lura 

sig själv om man använder sig av allt för stora avrundningar av talen.55 

 
Lägga till 

Att lägga till kan ses som den enklaste strategin när det gäller subtraktion. Detta innebär att 

man gör en uppräkning från term nummer två, den som den första ska subtraheras med. Det 

gör att man ser talet 23 – 19 som att man räknar hur många steg det är upp från 19 till 23 – 20, 

21, 22, 23 – alltså 4. Detta är ett sätt som många känner igen eftersom det är så som 

kassörskorna brukar räkan upp när de ger tillbaka växel. 56 

 
Ta bort 

Att ta bort är som att lägga till, fast tvärtom. I detta fall utgår man ifrån den första termen och 

räknar ner, tiotal och ental för sig. Här skulle man kunna se att 83 – 49 ses som att man först 

backar 3 tiotal, för att komma så nära 49 som möjligt utan att passera, och hamnar då på 53. 

                                                 
52 Löwing & Kilborn, s.80. 
53 Löwing & Kilborn, s.84. 
54 Löwing & Kilborn, s.90. 
55 Löwing & Kilborn, s.91-93. 
56 Löwing & Kilborn, s.94. 



 24

Därefter backar man 4 ental och hamnar på 49. Detta tankesätt ger oss då differensen 4 tiotal 

och 4 ental, alltså 34. 

 
Jämföra 

Vid ett jämförande tankesätt kan man se det på flera olika sätt: 

• Ett är att man helt enkelt jämför med ett runt tal. Detta skulle då ge att man jämför 

talet 421 – 388 med talet 421 – 400, som är enklare att lösa. Vi ser då att 421 – 400 = 

21 och kan då konstatera att vi skulle ta bort ytterligare 12 i det ursprungliga talet 

(skillnaden mellan 400 och 388) vilket ger oss att 421 – 388 = 21 + 12 = 33. 

• Ett annat sätt är att jämföra med liknande tal, till exempel kan 84 – 57 jämföras med 

den enklare uträkningen 84 – 54, som blir 30. I den ursprungliga uträkningen ska det 

tas bort ytterligare 3 (57 minus 54) vilket ger oss att 84 – 57 = 30 – 3 = 27 

• Ytterligare ett jämförande tankesätt kan vara att se vad talen har gemensamt. Om man 

till exempel ska utföra uträkningen 357 – 154, kan man då de har 5 tiotal gemensamt, 

vilka man kan säga tar ut varandra, istället utföra den enklare subtraktionen 307 – 

104.57 

 
Addera och subtrahera samma tal 

Denna strategi kan även kallas för likatilläggsmetoden. Den innebär att man kan lägga till, 

eller dra ifrån, lika mycket från båda termerna och ändå få samma differens. Det viktiga är 

dock att det verkligen är samma tal som adderas respektive subtraheras i uträkningen. Detta 

kan visas i exemplet nedan: 

 

92 – 57 = (92 + 3) – (57 + 3) = 95 – 60 = 35 

 

Denna metod kan exempelvis användas för att få till runda tal att arbeta med.58 

 

Som synes finns det en rad olika strategier att tillgå när det gäller de båda räknesätten, 

addition och subtraktion. Olika räkneoperationer kräver olika strategier för att komma fram 

till den mest effektiva lösningen. Det är, som tidigare sagt, upp till var och en av oss att välja 

den strategi som vi anser vara den bästa och mest effektiva för just den uppgift som vi 

                                                 
57 Löwing & Kilborn, s.97-98. 
58 Löwing & Kilborn, s.98-99. 



 25

konfronteras med. Det viktiga, vilket inte kan kommenteras en gång för mycket, är att vi vet 

vad vi gör och vilka regler och lagar som gäller, frihet under ansvar. 

2.2.5 Att arbeta med huvudräkning i skolan 
Avslutningsvis kommer jag här att ta upp lite tankar kring huvudräkning i undervisningen. 

Det är viktigt att främja elevernas tankar och strategier och ge dem vägar att välja mellan. Vi 

måste ge eleverna förutsättningarna, för att kunna få dem att komma framåt. 

 

Till skillnad mot när man arbetar med algoritmer, kräver huvudräkning ett annat och mer 

skiftande tankesätt. Vid algoritmräkning arbetar man efter ett visst mönster, oberoende av hur 

uppgiften ser ut, medan man vid huvudräkning istället kan utgå ifrån uppgiftens utseende och 

därmed välja bland en rad olika strategier, det vill säga om man nu har tillgång till lämpliga 

sådana. Genom att lyssna på och ta till sig andra individers tankar och genom övning kan 

man, enligt Löwing och Kilborn, lära sig en mängd sådana strategier.59 De menar att 

metodiken för huvudräkning bör vila på fyra hörnstenar, vilka är: 

• Att eleverna får utveckla sina strategier i sociala sammanhang, tillsammans med andra 

elever och läraren, men att strategierna ändå är personliga.  

• Att eleverna hittar bra strukturer för sitt tänkande. 

• Att eleven ges möjlighet att färdighetsträna för att få ”flyt” i sitt räknande. 

• Att få eleverna trygga i inlärningsprocessen genom att de kan följa sin egen utveckling 

och genom att de hela tiden vet vad de kan och att övning lönar sig.60 

 

Kommunikationen med andra 

Thunholm poängterar vikten av att låta eleverna lära av varandra. Hon menar att de ofta har 

lättare att ta till sig strategier som kamraterna tillämpar än de som läraren förmedlar och 

förespråkar. Därför är det viktigt att eleverna ges möjligheter att lära av varandra, att 

kommunicera med varandra och förmedla sina tankar och strategier.61 Kilborn påpekar att 

självförtroende är viktigt när det gäller lärande och det är viktigt att eleverna får visa vad de 

kan och lära av varandra genom diskussioner med andra elever och med läraren. De har då 

möjlighet att utveckla ett matematiskt språk som kan hjälpa dem att komma vidare inom 

matematiken. Eleverna behöver få använda sitt eget språk när de bygger upp sitt matematiska 

vetande utifrån sina egna erfarenheter. Det är med hjälp av språket som man erövrar ny 
                                                 
59 Löwing & Kilborn, s.75. 
60 Löwing & Kilborn, s.56-57. 
61 Thunholm, Maria, Meningsfull matematik, I: Nämnaren nr 3, 2004, årgång 31, s.28-30. 
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kunskap. Som lärare bör man tänka på att eleverna behöver ha ett begrepp klart för sig innan 

det är meningsfullt för dem att benämna det. Det är dock viktigt att läraren behärskar en 

korrekt terminologi och att denne successivt introducerar denna i samtal med eleverna, dock 

utan att ställa krav på att eleverna ska behärska den på samma sätt.62 

 
Strukturer och strategier 

För att kunna utföra beräkningar med hjälp av ett matematiskt kunnande är det viktigt att vi 

lär eleverna att hitta olika strategier, samt att vi lär dem räknelagar och gör dem medvetna om 

att dessa är generella och kan överföras i många tänkbara situationer. Kilborn menar att om 

eleverna saknar lämpliga strategier är risken stor att alltför mycket av uppmärksamheten i 

beräkningen går åt till att utföra själva räkneoperationen och att uppgiften/problemet kommer 

i skymundan. Eleverna behöver få lära sig ett antal strategier och hur de kan användas för att 

sedan kunna implementera dessa i uppkommande problem.63  

 

Färdighetsträning 

Malmer tar upp det faktum att många lärare i senare delen av grundskolan förutsätter att 

eleverna har en etablerad tabellkunskap när de har kommit så långt upp i skolan. Hon menar 

dock att så inte är fallet utan att många elever behöver kontinuerliga kontroller och 

färdighetsträning under hela sin skoltid. Det går inte att ta tabellkunskaperna för givna, då 

inlärningen av dessa kräver olika lång tid hos olika elever.64 Även Hedrén poängterar vikten 

av att inse detta och han lyfter fram det faktum att en färdighetsträning av tabellkunskaper 

måste vila på en förståelse för och en uppfattning om de tal som ingår i tabellerna, samt att 

eleverna kan förstå innebörden av det räknesätt som ingår i den aktuella tabellen. Ska man ha 

någon nytta av tabellinlärningen så måste det finnas förståelse och en meningsfullhet i arbetet 

med denna.65 

 
Självförtroende 

Thunholm talar om vikten av att få eleverna att förstå att det inte finns några tankesätt som är 

felaktiga. Det finns sätt som är mer eller mindre effektiva och det finns de som inte går att 

tillämpa i alla situationer, vilket man bör upplysa eleverna om, men det finns inga sätt som är 

fel. Detta är viktigt för att stärka elevernas självkänsla och få dem att känna att det som de gör 

                                                 
62 Kilborn, s.27-30. 
63 Kilborn, s.27. 
64 Malmer, s.27. 
65 Hedrén, s.141. 
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duger och är bra. Samtidigt bör man även uppmärksamma dem på att de kan behöva förstärka 

sitt tänkande med fler strategier för att vara bättre rustade för att lösa alla tänkbara uppgifter 

som de kan tänkas konfronteras inför.66 

 

En god metodik i huvudräkning vilar på en sociokulturell tanke, där kommunikationen och 

samspelet med andra spelar en stor roll. Genom detta kan man stärka elevernas 

självförtroende och ge dem en bra grund att stå på. Tillsammans med kontinuerlig övning av 

tabellkunskaper och en god insikt i räknelagarnas möjligheter och begränsningar kan vi ge 

dem goda förutsättningar för att bemästra en god huvudräkning, där de får tillgång till 

tankesätt och strategier som hjälper dem att lösa problem av olika karaktär. 

3. Metod 
I följande metodavsnitt kommer jag att ta upp val av metod, mitt urval av elever och 

uppgifter, genomförande av undersökningen, mitt tillvägagångssätt i analysen samt tankar och 

förhållningssätt gällande etik. 

3.1 Val av metod 
För att besvara mina frågeställningar har jag valt att dels arbeta utifrån en litteraturgenomgång 

och dels med kvalitativa intervjuer och praktiskt genomförda elevuppgifter ute i skolan. Detta 

ger mig en möjlighet att ta del av den forskning som har bedrivits inom området och även att 

se hur det ser ut ute i praktiken. Jag valde att samla in min empiri genom kvalitativa intervjuer 

med elever i år 8. Då det är elevernas egna uppfattningar och tankesätt när det gäller 

huvudräkning som jag är intresserad av, valde jag att arbeta med kvalitativa intervjuer. 

Bryman påpekar att tyngdpunkten i kvalitativa intervjuer ligger på intervjupersonernas egna 

uppfattningar och synsätt och att man här är fri att avvika från intervjumallen för att följa upp 

intervjupersonernas svar. Till skillnad från kvantitativa intervjuer så söker man fylliga och 

detaljerade svar vilket krävs för att uppfylla mitt syfte, nämligen att följa elevernas tankesätt 

och strategier. Jag fick även hjälp av undervisande lärare i grupperna med att välja ut 

intervjuelever för att få en bredd på de förväntade strategierna, något som Bryman påpekar är 

viktigt. 67 

                                                 
66 Thunholm, s. 28-30. 
67 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, Trelleborg: Liber Ekonomi, 2002, s.299–323. 
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3.2 Urval 
Elva elever i år 8 ingick i intervjuundersökningen. Dessa elever valdes ut på en frivillig basis, 

men med en viss styrning av läraren för att få en så stor spridning som möjligt på eleverna, 

både när det gäller kunskapsbas och kön. Eleverna har samma lärare, men kommer ur två 

olika grupper, en mindre grupp som är i behov av mer stöd och en större, mer självgående 

grupp. Jag träffade fyra elever ur den mindre gruppen och sju elever ur den större. Att det blev 

så berodde på att jag hade en viss tid till mitt förfogande och att eleverna i den mindre 

gruppen generellt sett behövde längre tid på sig för att hitta lösningar till uppgifterna. Ur den 

mindre gruppen träffade jag tre pojkar och en flicka och ur den större gruppen fyra pojkar 

respektive tre flickor. Den något sneda fördelningen av könen beror till stor del på att den 

mindre undervisningsgruppen till största delen bestod av pojkar. Jag var inte på något sätt 

delaktig i urvalet av elever i grupperna utan när en intervju var klar skickade läraren in en ny 

elev till mig. 

 

Tabell 1, Elever, kön och undervisningsgrupp 

 Kön Undervisningsgrupp 
Elev 1 Pojke Liten grupp 
Elev 2 Flicka Liten grupp 
Elev 3 Pojke Liten grupp 
Elev 4 Pojke Liten grupp 
Elev 5 Pojke Stor grupp 
Elev 6 Flicka  Stor grupp 
Elev 7 Flicka Stor grupp 
Elev 8 Pojke Stor grupp 
Elev 9 Pojke Stor grupp 
Elev 10 Flicka  Stor grupp 
Elev 11 Pojke  Stor grupp 
 

De uppgifter som jag valde att använda är desamma som ingick i det tidigare nämnda 

HÖJMA-projektet. Då riktades uppgifterna mot elever i år 5 och jag har en intention att kunna 

jämföra dessa restultat med mina egna, för att kunna se likheter och skillnader i tankesätten 

mellan dessa olika åldrar. Förvisso är jag medveten om att det inte bara skiljer tre år 

åldersmässigt mellan eleverna utan även nästan trettio år mellan undersökningarna. Detta är 

något som jag kommer att väga in vid min avslutande diskussion. 

3.3 Genomförande 
Intervjuerna genomfördes under elevernas ordinarie matematiklektioner och de var 

informerade sedan tidigare, av sin lärare, att jag skulle komma in till dem. Till mitt förfogande 
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hade jag ett mindre grupprum, där vi kunde få sitta ostörda och genomföra intervjuerna. 

Under intervjuernas gång förde jag anteckningar på såväl elevernas tankar om huvudräkning 

som deras lösningsstrategier. Störst fokus låg dock här på att hjälpa dem med att strukturera 

upp sina tankar runt lösningarna av uppgifterna. 

 

Jag intervjuade eleverna var och en för sig och vi började med att samtala kring huvudräkning 

i allmänhet och vilken syn de har på det, vad det är för något samt vilken nytta man kan ha av 

det. Därefter fick de börja lösa de fyra uppgifterna. Jag poängterade noga för dem att det 

viktigaste inte var att få ett korrekt svar, det var inte det som jag var ute efter, utan jag ville 

istället se hur de tänker och hur de kommer fram till sina svar.  

 

Jag presenterade uppgifterna en och en för dem, utan att visa vad som skulle komma härnäst. 

Samtliga uppgifter presenterades både skriftligt och muntligt för dem och jag uppmanade dem 

att tänka efter innan de gav mig ett svar. Därefter försökte jag hjälpa dem att reda ut hur de 

hade gått tillväga för att lösa uppgiften. Då eleverna hade svårigheter eller kom med 

inkorrekta svar kontextualiserade jag uppgifterna för dem, vilket innebar att jag formulerade 

om uppgifterna till vardagsproblem och i samtliga fall handlade detta om pengar och tänkta 

inköp. 

3.4 Analys 
För att kunna analysera mitt material har jag gått igenom elevernas uträkningar samt de 

anteckningar som jag gjorde under intervjuerna. Jag har gått igenom en uppgift i taget och 

försökt att hitta likheter och skillnader i elevernas tankesätt och strategier. Därefter har jag 

försökt att gruppera in dem efter olika strategier och tillvägagångssätt. Jag har inte särskiljt 

dem åt efter kön, men däremot har jag haft en tanke på vilken undervisningsgrupp de går i, för 

att se eventuella skillnader däremellan. 

3.5 Etik 
Bryman framhåller vikten av att fokusera kring etiska principer och jag har tagit fasta på 

dessa, nämligen informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. Innan intervjuerna upplyste jag eleverna om min roll och min funktion i detta 

sammanhang. Flertalet av eleverna i grupperna har träffat mig tidigare i andra situationer, som 

lärarstudent och vikarie, och jag betonade mitt syfte med intervjuerna och vad jag skulle 

använda den information till som jag samlade in till. Jag förtydligade flera gånger för dem att 

detta var helt frivilligt och att de inte behövde fullfölja uppgifterna, om de valde att ställa upp, 
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utan att de när som helst kunde välja att avsluta. Både jag och deras lärare markerade även 

tydligt att detta inte på något sätt var en del av undervisningen och att han och jag inte skulle 

diskutera enskilda elever efteråt. De fakta som kom fram är enbart till för att användas i mitt 

arbete, inte för att vägas in i deras betyg. Det ska heller inte framgå vem av dem som har 

bidragit med vad eller vilka som har ingått i min undersökning.68 

4. Resultatet av elevintervjuer 
Nedan följer resultatet av de intervjuer och uppgifter som jag genomförde tillsammans med 

eleverna. 

4.1 Elevernas inställningar 
Via de samtal som vi hade, i samband med huvudräkningsuppgifterna, har jag försökt att få 

elevernas syn på huvudräkning, vad det är för dem, om de är bra på det, om de använder det 

mycket och om de anser att de får möjlighet att träna huvudräkning i skolan. 

 

Flertalet elever anser att de har behov av och användning för huvudräkning och att det är 

främst i samband med handling i affärer som de kan se ett behov. Ingen elev nämner något 

annat användningsområde. De flesta anser även att de använder huvudräkning en del i skolan, 

men att det ofta beror på orken om de tar till huvudräkning eller miniräknaren. En elev säger 

sig inte använda huvudräkning alls i skolan, utan att han ställer upp talen. Han blev dock lite 

fundersam när jag uppmärksammade honom på att han faktiskt använder huvudräkning i 

algoritmräkningen. Dock är det ingen som direkt kan se att de medvetet tränar huvudräkning i 

skolan, inte heller att de övar tabellkunskaper. När jag undrar om de är bra på huvudräkning 

är de flesta tämligen osäkra på vad de ska svara. Lite svävande svarae alla ”så där”, alla utom 

en elev som upplever sig vara bra på huvudräkning och det visar sig också att just denne elev 

löser samtliga uppgifter blixtsnabbt, med rätt svar och med enkla metodiska strategier. 

4.2 Huvudräkningsuppgifterna 
I följande text redovisas de uppgifter som ingick i min undersökning. Jag har valt att redovisa 

en uppgift i taget, med de olika strategierna som har använts. 

 

Uppgift 1 25 + 24 

Nedan kommer jag att redovisa de strategier som eleverna valde att använda på den första 

uppgiften, 25 + 24.  

                                                 
68 Bryman, s.440-441. 
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Den första uppgiften vållade, till synes, inga större problem för eleverna. Den innehåller ett 

tämligen välbekant räknesätt och man får heller inga tiotalsövergångar vid summeringen. 

Dessutom är 25 och 24 två tal som många elever känner igen och har arbetat mycket med. 

Många ser talet 25 ett runt tal. Det var ingen elev som tvekade eller som gav fel svar på denna 

uppgift. Tvärtom kunde jag skönja en viss frågande inställning hos vissa elever, och kanske 

en viss lättnad, då de verkade tycka att den första uppgiften var så pass enkel, nästan för 

enkel. I huvudsak var det två olika strategier som eleverna använde sig av vid uträknandet, 

positionsräkning och räkning med runda tal.  Med positionsräkning menar jag här då eleverna 

delar upp talen efter positionssystemet. När det gäller räkning med runda tal menar jag de 

strategier där eleven istället strävar efter att hitta välkända tal, runda tal, som gör uträkningen 

lättare och mer automatiserad, då de redan har en känsla för dessa tal. 

 

Vid positionsräkningen använde sig eleverna både av tankesätten att 25 = 20 + 5, samt att 25 

= 2 tiotal och 5 ental. Samtliga elever började sedan med att summera tiotalen och därefter 

entalen. Deras huvuduträkningar skulle kunna beskrivas som något av följande alternativ: 

 

Alternativ 1 

25 + 24 = 20 + 20 + 5 + 4 = 40 + 9 = 49 

 

Alternativ 2 

2 + 2 (tiotal) = 4 

5 + 4 (ental) = 9 

4 tiotal + 9 ental = 49 

 

De elever som istället använde sig av räkning med runda tal lade inte samma vikt vid 

siffrornas positioner utan samtliga såg, och relaterade till, ett välbekant tal, nämligen 25. Den 

stora skillnaden i deras tankesätt var att vissa valde att helt enkelt låtsas att 24 istället var 25, 

räkna ut talet som 25 + 25 och sedan minska med 1 vid summan. Andra valde att se 24 som 

25 – 1 genom hela uträkningen, se alternativ 2 nedan: 

 

Alternativ 1 

25 + 25 = 50 detta leder till att 25 + 24 = 50 – 1 = 49 
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Alternativ 2 

25 + 24 = 25 + (25 – 1) = (25 + 25) – 1 = 50 – 1 = 49 

 

I denna första uppgift stötte eleverna inte på några större svårigheter eller hinder. Samtliga var 

säkra på de svar som de gav mig, oavsett om de valde att lösa uppgiften utifrån 

positionsräkning eller med hjälp av räkning med runda tal och samtliga gav ett korrekt svar 

på uppgiften. Svaren var dessutom tämligen omedelbara, detta oberoende av om de använde 

sig av positionsräkning eller av räkning med runda tal. Samtliga elever som använde sig av 

siffrornas positioner vid uträkningen startade alla med att summera tiotalen först. Detta kan 

vara en fördel för dem när de kommer i kontakt med andra uppgifter och större tal. 

 

Uppgift 2  39 + 13 

Nedan kommer jag att redovisa de strategier som eleverna valde att använda på den andra 

uppgiften, 39 + 13.  

 

Till skillnad från den första uppgiften så kräver denna lite mer tanke och säkerhet i 

taluppfattningen. Trots att räknesättet fortfarande är mycket välbekant för eleverna så 

konfronteras de här med en tiotalsövergång när de summerar de båda talen. I denna uppgift 

såg jag mer variation i tänkandet hos eleverna. Här var de inte lika eniga om svaret och ett par 

elever gav mig svaret 42, men ändrade sig ganska snart då vi tittade på hur de hade tänkt. 

Dessa elever hade använt sig av positionsräkning och adderat tiotal för sig och ental för sig. 

De missade dock att 9 + 3 ger ett tiotal som ska adderas till de övriga tiotalen. Många 

lyckades dock med att använda denna metod även på uppgift 2. Även i denna uppgift använde 

sig eleverna av räkning med runda tal. Ytterligare en strategi som dök upp vid denna uppgift 

är den som jag kommer att kalla att räkna stegvis. Här använder sig eleverna av en strategi 

som går ut på att man isolerar de olika siffrorna och deras värde och adderar en siffra i taget. 

 

Vid positionsräkning räknade eleverna som i den tidigare uppgiften, där de räknade tiotalen 

för sig och entalen för sig, för att sedan summera dessa två summor. Precis som i föregående 

uppgift startade samtliga med att summera tiotalen. En uträkning skulle kunna beskrivas som 

följande: 

 

(30 + 10) + (9 + 3) = 40 + 12 = 52 
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De elever som istället för positionsräkning använde sig av räkning med runda tal räknade på 

två olika sätt, där det senare sättet startade som en positionsräkning för att sedan komma till 

det runda talet 50. Nedan följer en beskrivning på båda alternativen: 

 

Alternativ 1 

39 + 13 = 39 + 1 + 12 = (39 + 1) + 12 = 40 + 12 = 52 

39 + 13 = (39 + 1) + (13 – 1) = 40 + 12 = 52 

 

Alternativ 2 

39 + 13 = (30 + 10) + (9 + 3) = 40 + 10 + 2 = 50 + 2 = 52 

 

Precis som i ovannämnda beskrivning av räkning med runda tal, så fanns det även variation 

när det gäller de elever som räknade stegvis. Även här kan vi se hur positionsräkningen 

återkommer i det senare alternativet och blir en blandning av de båda strategierna. Nedan 

följer beskrivningar av de båda alternativen: 

 

Alternativ 1 

39 + 10 (tiotalet i andra termen) = 49 

49 + 3 (entalet i andra termen) = 52 

 

Alternativ 2 

30 ( tiotalet i första termen) + 10 (tiotalet i andra termen) = 40 

40 + 9 (entalet i första termen) = 49 

49 + 3 (entalet i andra termen) = 52 

 

De elever som inte gav ett korrekt svar använde sig uteslutande av positionssystemet och de 

missade på att det blir en minnessiffra då man adderar entalen. De såg enbart till entalssiffran 

vid additionen av ental och placerade den helt enkelt efter det tiotal som de fick vid 

additionen av tiotalen. Deras uträkningar kan förklaras i nedanstående förklaring: 

 

3 + 1 ( tiotal) = 4 

9 + 3 (ental) = 12 

Detta gav dem vid sammanslagningen av tiotal och ental, 42, dvs. tiotalet plus entalet i 

entalsadditionen . 
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Även om eleverna tvekade lite mer på denna uppgift så var alla tämligen säkra på att de hade 

löst uppgiften rätt, även de som kom med ett felaktigt svar. För de elever som inte klarade av 

tiotalsövergången fanns heller inget rimlighetstänk, i alla fall inte i denna situation. De vidhöll 

sitt svar tills dess att vi tittade närmare på uppgiften och kontextualiserade den. Först då 

kunde de se att svaret inte stämde överens med uppgiften. Denna uppgift krävde, för de flesta 

elever, mer tid och tankekraft och svaret kom inte lika omedelbart som i den första uppgiften. 

Värt att notera är att samtliga elever, oavsett val av strategi, valde att addera tiotalen först och 

sedan entalen.  

 

Uppgift 3  26 – 19 

Nedan kommer jag att redovisa de strategier som eleverna valde att använda på den tredje 

uppgiften, 26 – 19.  

 

I denna uppgift ställs eleverna inför ytterligare matematiska svårigheter. För det första kan jag 

märka en viss avoghet till subtraktionsräkning. Många elever stannade upp vid uppgiften och 

det märktes tydligt, vissa till och med uttalade det, att de hade ett motstånd till räknesättet. 

Den andra svårigheten ligger i subtraheringen av entalen. Här får man ”låna” vid 

algoritmräkning, eftersom det är frågan om att minska med fler ental än vad man har. En elev 

uttryckte detta som: ”Det hade varit lättare om det var 6 – 5”.69 Svaren kom inte lika snabbt 

på denna uppgift och när de väl kom så var de oftast väldigt osäkra och de ville gärna 

kontrollera med mig om de hade räknat rätt. I den större undervisningsgruppen svarade alla 

rätt på denna uppgift. En av eleverna började i ett felaktigt tankesätt, men korrigerade sig själv 

och kom då fram till rätt svar. Av de fyra eleverna i den mindre undervisningsgruppen var det 

bara en elev som svarade korrekt. Övriga fick svaret till 13 eller 5. De kunde dock se 

uppgiften bättre när jag satte in den in en kontext och det istället för tal handlade om pengar 

och alla var överens med mig om att 26 – 19 = 7. 

 

I denna uppgift kom det att märkas en betydligt större variation av strategier hos eleverna. Här 

använde sig eleverna alla de tre tidigare nämnda strategierna; positionsräkning, räkning med 

runda tal samt att räkna stegvis. Förutom dessa strategier såg jag att de använde sig av någon 

form att ekvationstänk eller baklängesplus. Med detta menar jag att eleven ser subtraktionen 

som en omvänd addition och därmed inför en obekant, x. Jag kunde även se en strategi som 

                                                 
69 Elev i år 8 om att subtrahera entalen i uppgiften 
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bygger på att se differensen mellan talen genom en tänkt tallinje. I denna strategi tar man 

hjälp av ett runt tal som ligger mellan de båda termerna. Med detta tal i fokus tittar man på 

skillnaderna till de båda termerna. Hur stor skillnaden är från det runda talet till den första 

termen och hur stor skillnaden är till den andra termen. Dessa två skillnader summeras sedan 

och ger differensen i den efterfrågande uppgiften. Jag kommer att benämna denna strategi 

som mellanskillnadsräkning.  De elever som misslyckades med att ge ett korrekt svar i denna 

uppgift använde sig här av positionsräkning och räkning med runda tal. 

 

De elever som löste uppgiften med hjälp av positionsräkning räknade som i tidigare uppgifter 

och eleverna i den större undervisningsgruppen klarade av den matematiska svårigheten i att 6 

– 9 blir ett negativt tal. Deras uträkningar kom att se ut som nedan: 

 

26 – 19 = (20 – 10) + (6 – 9) = 10 + (-3) = 7 

 

När det gäller räkning med runda tal fanns en viss variation. Samtliga valde att arbeta med 

det runda talet 20, men det varierade vilken av de ursprungliga termerna som omvandlades till 

20. Ett alternativ var att öka talet 19 och det andra alternativet var att istället minska talet 26. 

De båda alternativen kan illustreras genom nedanstående exempel: 

 

Alternativ 1 (göra 19 till ett runt tal, 20) 

26 – 19 = 26 – (20 – 1) = 26 – 20 + 1 = (26 – 20) + 1 = 6 + 1 = 7 

 

Alternativ 2 (göra 26 till ett runt tal, 20) 

26 – 19 = (20 + 6) – 19 = 20 – 19 + 6 = (20 – 19) + 6 = 1 + 6 = 7 

 

I denna uppgift valde även eleverna att räkna stegvis. De utgick då ifrån den första termen och 

subtraherade den först med tiotalssiffran i den andra termen och sedan med entalssiffran i den 

samma. Detta kan förklaras genom nedanstående: 

 

26 – 10 (tiotalet i 19) = 16 

16 – 9 (entalet i 19) = 7 

 

I den strategi som jag har valt att benämna som ekvationstänk utgår man ifrån att man ser 

subtraktion är en omvänd addition, eller som en enkel ekvation. Här kan man se kopplingen 
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mellan räknesätten och hur man kan utnyttja denna. Det kan förklara i en ekvation där 

differensen i uppgiften betecknas som ”x”: 

 

26 – 19 = x 

26 – 19 + 19 = x + 19 

x + 19 =26 

 

Vid mellanskillnadsräkningen hittade eleven det runda talet 20, som ligger mellan 19 och 26. 

Detta tal fick sedan vara utgångspunkten för räknandet och genom att minska 26 ner till 20 

samt öka upp 19 till 20 och sedan lägga samman mellanskillnaderna kom svaret fram. Detta 

kan visas i nedanstående exempel: 

 
                 1    6 

 
      19               20              21           22              23              24           25              26 

1 + 6 = 7 
 

När det gäller de elever som inte kom fram till korrekta svar så använde de sig av 

positionsräkning samt räkning med runda tal. Svårigheten med att räkna positionsräkning i 

denna uppgift ligger i att man får ett negativt tal om man subtraherar entalen med varandra, 

alternativt måste man tänka det som en algoritm och ”låna” från tiotalen. De elever som 

använde sig av positionsräkning och kom fram till fel svar, 13, gjorde det förstnämnda 

misstaget. De valde att subtrahera tiotal för sig och ental för sig. De startade med tiotalen, där 

det inte var några problem och gick sedan vidare till entalen. Istället för att ta tag i det 

problem som då uppstod, så vände de helt enkelt på siffrorna och subtraherade 9 med 6 

istället för 6 med 9, utan att tänka på konsekvenserna. Deras uträkningar skulle kunna 

beskrivas som nedan: 

 

 

20 – 10 = 10 

6 – 9 = 3 (de tänkte att detta är lika med 9 – 6) 

10 + 3 = 13 

Detta medför då att de ser det som om att 26 – 19 =13 
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När det gäller räkning med runda tal så var det andra matematiska svårigheter som spelade in. 

Här gäller det att ha klart för sig vad det är som vi är ute efter, nämligen en differens, och att 

inte likställa detta med en addition. När vi adderar två tal kan vi manipulera med talen genom 

att lägga till ett tal till en av termerna och dra ifrån samma tal från den andra utan att summan 

förändras. Detta är inte direkt överförbart när det gäller subtraktion, eftersom vi då ökar 

differensen mellan termerna. Här kan vi istället göra lika på termerna, nämligen dra bort lika 

mycket på båda alternativt lägga till lika mycket på båda. Detta medför att vi då förskjuter oss 

på tallinjen, men differensen är densamma. Detta var misstaget som gjordes då strategin med 

att räkna med runda tal gav differensen 5, se exemplet nedan: 

 

26 – 19 = (26 – 1) – (19 + 1) = 25 – 20 = 5 

 

Elevernas inställningar till subtraktion märktes tydligt, både i attityder och i osäkerhet. Jag 

kunde även se här att med en högre matematisk svårighet ökade antalet strategier och vägar 

att nå målet, även om misstagen ökade med svårigheten. Variationerna i tankesätten är 

betydligt större än i föregående uppgifter och eleverna visar på olika vägar för att nå målet. 

Precis som i föregående uppgift kontextualiserade jag denna uppgift för de elever som kom 

med felaktiga svar och fick då med mig eleverna. Det är tydligt att de inte har något direkt 

rimlighetstänk utan nöjer sig med att hitta ett svar, utan tanke på om detta är möjligt eller ej. 

 

Uppgift 4  401 – 397 

Nedan kommer jag att redovisa de strategier som eleverna valde att använda på den fjärde och 

sista uppgiften, 401 – 397. 

 

I den sista uppgiften kom eleverna att konfronteras med ytterligare en subtraktionsuppgift. 

Många reagerade på att talen var betydligt högre än tidigare och någon uttryckte att det var så 

mycket siffror och att det blev mycket svårare då. I denna uppgift möter eleverna ytterligare 

en nivå i positionssystemet, hundratal, och för att lösa uppgiften behöver de även vara 

medvetna om att det är fråga om såväl hundratalsövergång som tiotalsövergång vid 

subtraktionen. Här använde sig eleverna av uppräkning samt mellanskillnadsräkning med 

hjälp av ett runt tal, 400. Med uppräkning menar jag här att eleverna såg talen framför sig på 

tallinjen och räknade upp från 397 till 401. Jag såg även elever som använde sig av stegvis 

räkning för att komma fram till rätt svar. När de gäller de elever som inte kom fram till ett 
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korrekt svar så varierade strategierna något. De använde sig av såväl positionsräkning som 

räkning med runda tal. 

 

De elever som använde sig av uppräkning såg antagligen talens placeringar på tallinjen och 

bedömde denna strategi som mest effektiv. De utgick helt enkelt ifrån 397 och räknade sig 

upp till 401. Med andra ord: 

 

                                                                             4  

 
      397                              398                           399                           400                           401 
 

Jag såg även exempel på att ta hjälp av det runda talet 400. Här räknade man upp från 397 till 

400 och ner från 401 till 400. Detta summerades och gav den efterfrågade differensen, se 

exemplet nedan: 

 

                                                          3                                                                   1 

 
      397                              398                           399                           400                           401 
 

Vissa elever valde att använda sig av att räkna stegvis i denna uppgift och de valde att utgå 

ifrån att 401 = 400 + 1. De kunde därmed starta uträkningen från ett runt tal, 400, och spara 1 

till slutet. Deras uträkningar kan förklaras i exemplet nedan: 

 

400 – 300 (hundratalet i andra termen) = 100  

100 – 90 (tiotalet i andra termen) = 10 

10 – 7 (entalet i andra termen) = 3 

+ 1 för att komma upp till 401, alltså blir det 4. 

 

De elever som inte kom fram till en korrekt lösning var även de varierande i sina strategier. 

De använde sig av såväl positionsräkning som räkning med runda tal. När det gäller 

positionsräkning uppvisade de samma briser som i föregående uppgift. De startade alla med 

att subtrahera hundratalen, men när de kom till tiotalen och entalen så valde de, utan tanke på 

konsekvenserna, att skifta plats på termerna och subtrahera den största siffran med den 

minsta. Detta gav uträkningar som skulle kunna exemplifieras i det nedanstående felaktiga 

tankesättet: 



 39

 

400 – 300 = 100 

0 – 9 =  9 (de tänkte att detta är lika med 9 – 0) 

1 – 7 = 6 (de tänkte att detta är lika med 7 – 1)  

Detta gav då vid insättande av positionerna, 196. 

 

Även de som använde sig av räkning med runda tal gjorde samma misstag som i föregående 

uppgift. De såg inte vad som händer med talen då man minskar ett tal, för att få ett runt tal, 

och ökar det andra med samma tal, i det här fallet att minska 401 till 400. Deras uträkningar 

kan exemplifieras med den felaktiga uträkningen som kan ses nedan: 

 

401 – 397 = (401 – 1) – (397 + 1) = 400 – 398 = 2 

 

Ytterligare ett misstag som gjordes var i en miss av hundratalsövergången mellan 300 och 

400. Här använde sig eleven av räkning med runda tal och såg att 400 – 397 är lika med 103. 

Sedan lades 1 till för att komma till den ursprungliga termen och svaret blev då 104. 

 

Även om flera elever reagerade på att uppgiften helt plötsligt innehöll högre tal än vad vi hade 

arbetat med tidigare, så kunde ändå många se att dessa låg nära varandra på tallinjen. Vissa 

elever gör uppgiften mer komplicerad än vad den är genom att inte se närheten mellan talen 

och använde sig av att räkna stegvis. Detta medför en onödigt lång och krånglig uträkning 

som kan effektiviseras. Man kan även se att det saknas ett rimlighetstänk hos många, då jag 

fick svaret att det blir 196. Precis som i föregående uppgifter kontextualiserade jag uppgiften 

och samtliga elever såg då hur nära dessa två tal ligger varandra.  

 

Jag uppfattade att eleverna i huvudsak använde sig av sex stycken olika strategier vid lösandet 

av uppgifterna. Nedan ses en tabell som visar elevernas val av strategier vid de olika 

uppgifterna: 
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Tabell 2, Uppgifter och strategier 
 Positionsräkning Runda tal Stegvis  Ekvationstänk Mellanskillnad Uppräkning 
25 + 24 X X     
39 + 13 X X X    
26 – 19 X X X X X  
401 – 397   X  X X 
 

De olika uppgifterna innehåller olika typer av matematiska svårigheter som eleverna bör 

behärska för att kunna lösa uppgifterna på ett tillfredsställande sätt. Nedan finns en 

förteckning på hur uppgifterna är uppbyggda och vad de fokuserar på: 

 

Tabell 3, Uppgifter och matematiskt fokus 

 Räknesätt Övergångar Övrigt 
25 + 24 Addition Inga  
39 + 13 Addition Tiotalsövergång  
26 – 19 Subtraktion Tiotalsövergång  
401 – 397 Subtraktion Tiotals – och 

hundratalsövergång 
Uppfattning av 
tallinjen 

5. Avslutande diskussion 
Nedan följer en avslutande diskussion utifrån min litteraturgenomgång och mitt resultat. De 

frågeställningar som bygger upp arbetet återfinns som rubriker. Diskussionen avslutas med en 

sammanfattande slutreflektion. 

 

Vad är huvudräkning? 

Huvudräkning är som en grundpelare inom matematiken. Genom en god huvudräkning kan 

man få med sig mycket. De förutsättningar som Malmer poängterar (en gedigen 

taluppfattning, säkerhet i tabellkunskap, förmåga att tillämpa räknelagar samt fantasi och 

kreativitet) är viktiga komponenter i det matematiska tänkandet och den fortsatta utvecklingen 

inom matematiken.70 Löwing och Kilborn lyfter även de fram vikten av att eleverna skapar 

sig en grund inom matematiken, för att de ska kunna ta till sig undervisningen och, som 

läroplanen föreskriver, att de ska lära för livet. Till att börja med innebär en god 

huvudräkning en gedigen taluppfattning, där tallinjen är välkänd och där man förstår och 

känner till talens placeringar och värden. Att därtill ha en god kännedom om 

positionssystemet och dess uppbyggnad är en förutsättning för att kunna utveckla och 

                                                 
70 Malmer, s.25. 
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använda sig av vissa strategier när det gäller huvudräkning. Det gäller att förstå och ha en bild 

av vad som händer vid tiotalsövergångar och hur detta kan utnyttjas i ett strategiskt 

tänkande.71 Ytterligare en del är att kunna automatisera sina kunskaper och avlasta 

arbetsminnet, att bygga upp en bank av det som Kilborn benämner som synonymer, nämligen 

olika kombinationer av ensiffriga, positiva, naturliga tal. Tillsammans med dessa kunskaper 

krävs även en medvetenhet om hur och när räknelagarna fungerar och när de inte fungerar. 

Det är även av vikt att inse varför dessa fungerar eller ej. Utan denna kunskap finns en risk att 

det missas i hur saker och ting hänger ihop och att räknesätten och de möjligheter som finns 

blandas ihop, vilket kan resultera i felaktiga svar.72 Att få ihop dessa bitar, en god 

taluppfattning, gedigen tabellkunskap och räknelagarna, till ett strategiskt tankesätt kräver, 

enligt Malmer, även fantasi och kreativitet. Till skillnad från algoritmräknandet, som har sina 

bestämda tillvägagångssätt, finns en frihet att själv skapa strategier i huvudräkningen, så länge 

det sker inom de matematiska ramarna. Som med allt annat är det frihet under ansvar som 

gäller och om dessa delar behärskas så finns en god grund för att klara av olika typer av 

huvudräkningsuppgifter.73 Med andra ord kan man säga att huvudräkning är att med fantasi 

och kreativitet skapa strategier utifrån givna räknelagar, med stöd av tabeller och med en god 

känsla för våra tal och deras uppbyggnad. 

 

Varför är huvudräkning viktigt? 

I en effektiv huvudräkning har vi basen till ett gott matematiskt tänkande och vi behöver ta 

vara på detta. I dagens materialistiska samhälle förutsätter vi hela tiden att tekniken löser våra 

problem och vi tappar därmed i tilltron till oss själva. Hedrén nämner fyra 

användningsområden för att framhäva vikten av huvudräkning; överslagsräkning, situationer 

då vi saknar hjälpmedel, algoritmräkning samt tidsbesparing vid användandet av miniräknare 

då många termer ska hanteras.74 Dessa användningsområden bortser många ifrån. Framför allt 

saknar vi sällan hjälpmedel idag, tekniken är ständigt närvarande och därmed minskar 

behovet för många att utföra huvudräkning. Om vi skulle fråga olika personer ur olika 

generationer hur de utför räkneoperationer, så kommer förmodligen svaren att skifta. De unga, 

som växer upp idag, förlitar sig mycket på tekniken och använder miniräknaren som en 

trygghet. De använder den till banala räkneoperationer och ser ofta det svar som den ger som 

en sanning. I kontrast till detta har jag hört kommentarer från tidigare generationer där man 
                                                 
71 Löwing & Kilborn, s.25-27 
72 Kilborn, s.28-29 
73 Malmer, s. 25-27 
74 Hedrén, s.142. 



 42

gör precis tvärtom, räknar på miniräknaren först och sedan kontrollräknar förhand eller i 

huvudet. Den balans som Löwing och Kilborn poängterar, gällande miniräknaranvändandet, 

är av vikt. Vi bör se miniräknaren, och övriga tekniska hjälpmedel, som just ett hjälpmedel. 

Det är viktigt att man inte använder dessa för att lotsa eleverna förbi problemen utan att man 

har dem för att hjälpa och stötta. Bakom miniräknaranvändningen bör det ligga en medveten 

tanke om hur man ska lösa uppgiften och vilken strategi som bör gälla. Det får inte enbart 

handla om ett antal siffror som ska matas in, utan i botten måste vi få med tanken och en 

känsla av att kunna analysera och hantera tal och här kommer arbetet med huvudräkningen 

in.75 

 

En viktig del, när det gäller arbetet med huvudräkning, är att få igång det matematiska 

samtalet i klassrummet, att få eleverna att tala matematik med varandra och delge sina tankar 

och idéer. Thunholm betonar vikten av att eleverna får lära av varandra.76 I det sociokulturella 

perspektivet ligger fokus på hur vi formas efter vår omgivning och hur vi stannar upp i 

periferin innan vi tar steget fullt ut och närmar oss nya saker.77 Genom kommunikation kan vi 

växa och detta betonas av många. Såväl Rockström som Kilborn poängterar vikten av att 

skapa sig ett språk inom matematiken. Vi behöver kunna tala och diskutera om det som vi 

upplever och tänker och för att kunna göra detta behöver vi ett språk. Med språkets hjälp 

öppnas nya vägar för oss. Vi kan få ytterligare perspektiv på vår omgivning och vi kan även, 

genom språket, förstå oss själva. Att kunna sätta ord på sina egna tankar är ett sätt att kunna 

förstå vad det är man själv tänker. I dialog och samtal med andra kan vi även få ta del av 

alternativa tankesätt och lära oss att se annorlunda på saker och ting. Genom att delge 

varandra olika strategier inom huvudräkning kan vi utöka vårt register och effektivisera våra 

tankebanor. Vi kan lära oss att hitta nya vägar och lösningar som gagnar uppgiften och vårt 

tänkande.78  

 

Ett mer öppet och levande klassrumsklimat kan bidra till att eleverna lär sig att lära genom 

varandra. Thunholm belyser det faktum att många elever har lättare att ta in det som kommer 

från klasskamraterna än om det kommer från läraren. Det är även så att som lärare har man 

sina egna metoder och strategier, men med elevernas hjälp har vi möjlighet att få en mångfald, 

ett smörgåsbord om man vill se det så, med olika metoder att välja mellan. Har vi bara 
                                                 
75 Löwing & Kilborn.  
76 Thunholm, s. 28-30. 
77 Claesson, s.30. 
78 Rockström, s.53-61. 
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redskapen så kan arbetet underlättas och ledas framåt och här kan alla hjälpas åt i 

klassrummet. Precis som i många andra avseenden så är det viktigt att man själv kommer till 

insikt med vad som passar bäst i olika situationer. Detta måste vi ge eleverna möjlighet att 

upptäcka för att de ska kunna ta till sig och ha en varaktig behållning av sitt tänkande.79 

 

Vikten av ovannämnda delar avspeglar sig i kursplanen för matematik. Här finns en stark 

betoning på den kommunikativa aspekten och tillsammans med taluppfatting och räkning 

läggs stor vikt på samspel och förståelse för matematiken. Dessutom säger strävansmålen att 

eleverna ska sträva mot att skapa sig en tilltro till sitt eget tänkande, sin egen förmåga samt att 

lära sig att hantera matematiken i olika situationer, vilket går hand i hand med 

huvudräkningens grunder.80 

 

Med hjälp av huvudräkningen kan eleverna således få med sig många delar. De kan skapa sig 

grunder för kommande uppgifter och studier, samt stärka sin självkänsla genom att få en 

tilltro till sig själva och sitt eget tänkande. Huvudräkningen är även en viktig del i vår vardag 

och bör därför ges utrymme i skolan. 

 

Vilka tankesätt och strategier använder eleverna när det gäller huvudräkning? 

I jämförandet mellan HÖJMA-projektet och de intervjuer som jag har genomfört märks en 

likhet mellan elevernas tankar och strategier. Detta trots att det inte bara skiljer tre år i ålder 

mellan undersökningsgrupperna utan även nästan trettio år mellan de båda 

undersökningstillfällena. Men det finns även skillnader i elevernas tankesätt och val av 

strategier som visar på att en förändring faktiskt har skett. Nedan följer en jämförelse mellan 

HÖJMA-projektet och de resultat som jag fick fram.  

 

I den första uppgiften arbetade eleverna på liknade sätt i de båda undersökningarna, med 

undantag av att eleverna i år 5 även använde sig av uppräkning. I övrigt var det framför allt 

positionsräkning och räkning med runda tal som dominerade uträkningarna. 

 

I den andra uppgiften upptäcktes en större säkerhet hos eleverna i år 8 och de inkorrekta 

svaren är inte lika vanliga som hos de yngre. Även här använder sig båda grupperna av såväl 

positionsräkning som räkning med runda tal. Eleverna i år 5 återkommer till uppräkning som i 

                                                 
79 Thunholm, s.28-30. 
80 Skolverket (2006/07) Kursplanen i matematik. (2007-05-18) 
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föregående uppgift, medan eleverna i år 8 inför en ny strategi, att räkna stegvis. Denna 

strategi använder sig dock inte de yngre eleverna sig av. 

 

I den tredje uppgiften kan man tydligare se att eleverna i år 8 behärskar fler strategier än de 

yngre. Här kommer det in ekvationstänk och mellanskillnadsräkning, medan vissa elever i år 

5 fortfarande använder sig av uppräkning, eller i detta fall nedräkning. Man kan dock se att 

eleverna i den mindre undervisningsgruppen tenderar att lösa vissa svårigheter på samma 

felaktiga sätt som de i år 5. De gör, precis som de yngre, felet att kasta om termerna för att 

undvika negativa tal. 

 

I den fjärde och sista uppgiften klarade eleverna i år 8 av att se talen på tallinjen, bättre än de 

yngre. Det är först här som de äldre eleverna börjar med uppräkning av talen, då de ser att 

avståndet mellan dessa två termer är så pass litet. Man kan även se att elever som har använt 

sig av en strategi på ett felaktigt sätt håller kvar i detta tankesätt och gör samma misstag även 

denna gång. Även i denna uppgift använde sig många av eleverna i år 5 av ett algoritmtänk, 

som resulterade i inkorrekta svar.  

 

De stora skillnaderna är dock att eleverna i år 8, som jag intervjuade, hade tillgång till ett 

större utbud av strategier, samt att eleverna i år 5, som ingick i HÖJMA-projektet, hade en 

större benägenhet att tänka i algoritmer än vad de elever som jag träffade hade. Vissa av 

HÖJMA-projektets elever tenderade att starta sina uträkningar och tankesätt med entalen, som 

man gör vid algoritmräkningen, vilket kan försvåra vid senare uppgifter. Detta var inget som 

uppmärksammades i de intervjuer som jag gjorde utan samtliga elever startade med tiotalen, 

alternativt hundratalen. En förklaring till detta kan vara att de inte arbetar lika mycket med 

algoritmräkning i skolan idag. Framför allt eleverna i den mindre undervisningsgruppen sa sig 

var osäkra på hur man ställer upp talen, medan eleverna i den större gruppen verkade ha en 

bättre överblick på hur detta fungerar.  

 

Precis som i HÖJMA-projektet märkte jag en tendens ute i skolorna att man inte aktivt arbetar 

med huvudräkning eller med att arbeta upp de färdigheter som förutsätts för en god 

huvudräkning. Inte heller elevernas utsagor vittnade om en organiserad undervisning gällande 

detta. Trots detta kan man ändå se hur de äldre eleverna har tillskansat sig ytterligare 

strategier inom huvudräkningen. Visserligen finns det vissa likheter mellan grupperna, och 

främst då mellan HÖJMA-projektet och eleverna i den mindre undervisningsgruppen, men 
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faktum är ändå att många av eleverna, framförallt då i den större undervisningsgruppen, har 

hittat nya och mer effektiva strategier för att lösa huvudräkningsuppgifterna. Var dessa 

strategier kommer ifrån kan man spekulera i, då man inte arbetar aktivt och medvetet för att 

främja huvudräkningen i skolan. Möjligen är det så att genom arbetet med andra bitar som 

främjar huvudräkningen, kan vissa elever ta till sig och bilda grunder för att själva utveckla 

nya strategier och tankesätt. De likheter som finns mellan HÖJMA-projektet och den mindre 

undervisningsgruppen är kanske lättare att förklara då det inte arbetas aktivt med 

huvudräkning i skolan. På det här planet kan man fråga sig hur eleverna ska kunna tillägna sig 

alternativa sätt och strategier om de aldrig utsätts för någon annans syn och tankesätt, i till 

exempel klassrummet. Det är uppenbart att många går sin egen väg och aldrig ser någon 

annans alternativ. Rockström menar att detta kan resultera i att eleverna låser sitt tänkande 

och att det blir svårt att tänka i andra banor och hitta nya alternativ. Om de dessutom inte har 

något språk, där de kan uttrycka sig och göra sig förstådda, så minskar möjligheterna att 

tillägna sig nya tankesätt och strategier för att lösa uppgifter. Har de då ett felaktigt sätt att 

angripa problemen, och om det resulterar i att de hela tiden misslyckas i sina försök att utföra 

huvudräkningsuppgifter, är det lätt att tilltron och självförtroendet blir svagt och till och med 

försvagas ju längre tiden går.81 Thunholm poängterar hur viktigt det är att vi visar eleverna att 

det som de gör duger, men att vi samtidigt hjälper dem att förstå att det kanske finns sätt som 

är mer effektiva och som fungerar minst lika bra eller kanske bättre. Det gäller att få eleverna 

att tro på sig själva och visa dem att de kan komma längre genom att delge och ta del av 

andras tankesätt och strategier. Eleverna måste även få känna att det som de gör duger, vilket 

kan hjälpa dem att tro på sig själva och sin egen förmåga.82 

 

Sammanfattande slutreflektion 

Efter att ha avslutat min litteraturgenomgång och min empiriska undersökning har jag fått en 

bredare bild av vad huvudräkning är och vilket enormt bra redskap det är, om man lär sig att 

utnyttja det. De delar som bygger upp en bra och strukturerad huvudräkning bildar även 

grunden för ett gott matematiskt tänkande. Genom arbetet med huvudräkning kan vi främja 

elevernas inställningar och attityder till matematiken och vi kan ge eleverna en bas att stå på 

inför framtiden. 

 

                                                 
81 Rockström, s.53-61. 
82 Thunholm, s.28-30 
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Det innebär att vi måste ge eleverna de förutsättningar som de behöver för att kunna utveckla 

sin huvudräkning. Det är av vikt att förståelsen finns rakt igenom om vi ska kunna ge eleverna 

en varaktig och generell kunskap, som de kan ta med sig vidare fram i livet och till 

kommande uppgifter. Här har vi mycket att arbeta med. Då jag själv har valt att inrikta mig 

mot undervisning i både matematik och svenska kan jag se en stor skillnad på 

undervisningsformerna och klassrumsklimaten för de två ämnena. Under svensklektionerna är 

det mer tillåtet att prata och kommunicera med varandra. Det läggs ofta större vikt på detta, på 

grupparbeten och på klassrumsdiskussioner, än vad det görs inom matematiken. Här har vi 

ofta en strävan mot tysta klassrum, för att främja det enskilda arbetet med att lösa lärobokens 

uppgifter. Det matematiska språket måste ges större utrymme om vi ska klara av att nå de mål 

som läroplanen föreskriver och om vi ska kunna ge eleverna de förutsättningar som de 

behöver för att gå vidare. 

 

Det citat som inleder mitt arbete säger en hel del om vad som är viktigt: 

 
Det känns skönt när man har löst en uppgift med hjälp av sig själv! 

BOEL, 11 ÅR83 

 

Genom att visa våra elever att de kan själva, tror jag att vi kan få dem att växa som 

människor. Många elever, och även vuxna, saknar tilltro till sig själva och genom att ta vara 

på deras kunskaper och hjälpa dem att komma till insikt kan vi komma en bra bit på väg. Om 

vi kan hjälpa dem att utvecklas inom huvudräkningen, ge dem förutsättningarna att lyckas 

med att hitta nya vägar och strategier samt grunda för en fortsatt utveckling inom 

matematiken så kanske vi också kan få dem att förstå att det är tanken som räknas. 

 

                                                 
83 Rockström, s.53. 
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