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Förord

Vi vill inleda denna rapport med ett stort tack till berörda elever. Ni har sett till att det praktis-
ka arbetet har flutit på så bra som det har gjort. Ett stort tack till vår handledare som har gett
oss den tid vi behövt och hela tiden uppmuntrat oss. Vi vill även tacka vår vetenskapliga
handledare Eva Juhlin för ett gott samarbete. Avslutningsvis vill vi tacka varandra för roliga
arbetstillfällen med många skratt.

Luleå  14/1-2003

Sonja Eliasson Peter Norberg



Abstrakt

Syftet med vårt arbete var att undersöka om vi kunde utveckla elevers tankeformer i huvud-
räkning genom undervisning i skriftlig huvudräkning och samtal kring elevers egna tanke-
strategier. Undersökningen genomfördes i en sjätteklass med 16 elever i Älvsby kommun.
Under matematikpassen delade vi in klassen i två grupper med åtta elever i varje grupp. Vid
tio olika tillfällen arbetade vi med att samtala om olika strategier i skriftlig huvudräkning och
hur de kan användas. Genom att intervjua eleverna var för sig i början och i slutet av praktik-
tiden har vi trots den korta perioden kunnat se att eleverna utvecklats med hjälp av skriftlig
huvudräkning.
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Inledning

Vi anser att det mest användbara inom matematiken, i vardagen, är huvudräkning. Genom
samtal har vi fascinerats över vissa människors förmågor att göra svåra uträkningar i huvudet
och vilka fördelar det har. Beklämmande är då att vi ser att de flesta skolor dragit ner på un-
dervisning i huvudräkning, nonchalerat andra skriftliga räknemetoder och för det mesta arbe-
tar med algoritmer som enda metod. Frågan vi då ställde oss var om metoden skriftlig huvud-
räkning kunde vara en bra undervisningsmetod för att utveckla huvudräkning? Efter att själva
blivit undervisade i metoden såg vi vilka möjligheter den har. Förutom att utveckla tankefor-
mer i huvudräkning kan den enligt Birgitta Rockström (2000) även utveckla många matema-
tiska kunskaper och färdigheter t.ex. förståelsen för likhetstecknets innebörd och att tabell-
kunskaper utvidgas längre än till bara ental.

Metoden skriftlig huvudräkning har utarbetats av elever i en klass med Birgitta Rockström
som lärare. När hon insåg vilka brister det kunde ge elever, i bl.a. taluppfattning, att bara an-
vända algoritmer bestämde hon sig för att prioritera någon form av huvudräkning framför
algoritmer. Efter att vi tagit kontakt med henne och fått bra respons beslöt vi oss för att göra
ett examensarbete med hjälp av skriftlig huvudräkning.

Bakgrund

Skriftlig huvudräkning - en beskrivning
Skriftlig huvudräkning är en metod som gör beräkningarna i huvudet lättare genom att skriva
ner ett genomtänkt mellanled. Birgitta Rockström (2000) skriver ”skriftlig huvudräkning är ett
sätt att förenkla numeriska uttryck genom att utnyttja räknelagarna och sambanden mellan
räknesätten. Ett mellanled som visar tankegången skrivs ner”. Arbetssättet ger enligt Rock-
ström, förutom goda och effektiva tankeformer vid huvudräkning, en utveckling av andra
matematiska färdigheter som:
•  Utökad kunskap och större förståelse för siffrornas positioner både vad gäller hela tal och

tal i decimalform.
•  Fördjupade tabellkunskaper som innefattar även andra talsorter än ental.
•  Likhetstecknets betydelse blir klarare.
•  Samband mellan räknesätten upptäcks och blir naturliga.
•  Tänkandet stimuleras till att bli aktivt, flexibelt och logiskt, eftersom lösningarna kan se ut

på många olika sätt och kreativiteten hos eleverna varierar.
•  Matematiska begrepp tränas både muntligt och skriftligt.

Vad som skiljer huvudräkning från skriftlig huvudräkning är enligt Rockström (2000) att i
huvudräkning sker alla uträkningar helt och hållet i huvudet, det enda man skriver är uppgif-
tens lydelse och slutsvaret. Det är också lätt att inse det som Hedrén (Grevholm (red.), 2001)
säger ”att huvudräkning är det mest grundläggande sättet att räkna på. Huvudet bär man ju
alltid med sig”. För att utveckla huvudräkningen anser Rockström även att en förbättring och
inlärning av olika mellanledsstrategier kan leda till att mellanleden ”flyttas in” i huvudet.

Mellanled
I metoden skriftlig huvudräkning görs en förenkling av ett matematiskt uttryck i form av ett
mellanled. Mellanleden kan se ut på olika sätt beroende på talens utseende och vilket räkne-



2

sätt som gäller. Här följer några olika exempel på de vanligaste strategierna i räknesätten ad-
dition, subtraktion och multiplikation enligt Rockström (2000).

Varje talsort räknas för sig. Grundprincipen, här räknas talsorterna för sig, man börjar med
den största.

Additionsexempel: 46+37+58 = 120+21 = 141.

Subtraktionsexempel: 83-57 = 30-4 = 26. Eller, 437-162 = 300-30+5 = 275.

Multiplikationsexempel: 3•174 = 300+210+12 = 522.

Flytta över. Om den ena termen är nära ett helt tiotal, hundratal, tusental, o.s.v. kan man flytta
över ental från den andra termen, detta är en additionsstrategi.

Exempel: 695+268 = 700+263 = 963.

Ändra ordningen. Gäller vid addition. Om additionen innehåller flera termer kan man genom
att ändra ordningen av termerna hitta kombinationer som är lätta att räkna i huvudet.

Exempel: 36+47+64+33 = (36+64)+(33+47) = 100+80 = 180.

Öka båda termerna med samma tal. Gäller vid subtraktion.

Exempel: 85-46 = 89-50 = 39. Ökar med fyra för att det är lättare att subtrahera med femtio.

Utfyllnad. Gäller vid subtraktion. Om t.ex. två stora termer ligger nära varandra kan man se
dem på en tallinje och fylla ut skillnaden.

Exempel: 973-965 = 5+3 = 8.

Dela upp ett tal i två faktorer. Ett sätt att tillämpa den associativa lagen.

Exempel: 4•350 = 2•2•350 = 2•700 = 1400. Eller, 5•624 = 5•2•312 = 10•312 = 3120.

När förståelsen finns hos eleven kan det första mellanledet hoppas över och då får vi en stra-
tegi som kallas dubbelt – hälften.

Exempel: 5•862 = 10•431 = 4310.

Fördelar med mellanled
Fördelarna med att göra mellanled, dvs. förenkla uträkningar genom att skriva ner delresultat
beskriver Gudrun Malmer (1999):

Det är lämpligt att eleverna vid huvudräkning redovisar de olika stegen (mellanleden), dels
för att inte belasta arbetsminnet för hårt, dels för att göra det mera överskådligt och lättare att
kunna kontrollera resultatet. Elever som vänjer sig vid att redovisa tydligt och prydligt skaf-
far sig också ett bättre stöd för tänkandet. (s.178)

Ytterligare några fördelar med att skriva ner delar av uträkningar nämns i Hedréns rapport
(2000). Hedrén redovisar Kenneth Ruthvens åsikter där dessa två fördelar nämns:
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1. Skrivandet gör att eleverna kan utöka sitt arbetsminne.
2. Nedskrivningen kan ge signaler i vilken ordning beräkningarna ska utföras, vilket under-

lättar för eleverna.

Om eleven dock använder mellanleden på ett mekaniskt sätt utan förståelse för vad hon gör
kan mellanleden övergå till att bli en algoritm, enligt Hedrén (Nämnaren, 4:1999).

Algoritm – en beskrivning
När beräkningar ska göras med hjälp av algoritmer följs en given arbetsgång. Unenge, San-
dahl & Wyndhamn (1994) beskriver en algoritm genom att citera Nationalencyklopedien:

Inom matematik och databehandling en systematisk procedur som i ett ändligt antal steg an-
ger hur man utför en beräkning eller löser ett givet problem. Algoritmen anger de enskilda
steg som skall tas för att lösa problemet. Det kan beskrivas i ord, med matematiska symboler
eller med ett flödesschema. En viktig fördel med en algoritmisk lösningsmetod är att pro-
blemet lätt kan datorbehandlas. Ett datorprogram kan ses som en algoritm, uttryckt i ett pro-
gramspråk. (s.201)

Algoritmer i de fyra räknesätten - för- och nackdelar
Fördelar som standardalgoritmerna för med sig är enligt Hedrén (2001):
•  De är gamla metoder som förbättrats och är därför mycket effektiva räknemetoder.
•  Metoderna kan användas på samma sätt även om talen är mycket komplicerade.
•  De har historiskt värde och är en kulturskatt värd att bevara.
•  Att kunna tillämpa algoritmer är viktigt (t.ex. vid dataprogrammering) och beräkningsal-

goritmerna för de fyra räknesätten kan ge en introduktion till användning av algoritmer i
andra sammanhang.

De nackdelar standardalgoritmerna har är beskrivet av många matematikdidaktiker. En svå-
righet för eleverna kan enligt Malmer (1999) vara att byta arbetsriktning från höger till väns-
ter. Hon skriver också att det kan vara svårt för vissa elever att hålla reda på alla olika del-
moment och regler p.g.a. begränsat arbetsminne. Malmer nämner även att elever som blivit
”programmerade” efter algoritmtänkandet har svårt att bli duktiga i huvudräkning.

I sin metodbok skriver Birgitta Rockström (2000) att alla siffror i algoritmerna är ental och
detta betyder att elevens förmåga att tänka längre än till entalen begränsas d.v.s. taluppfatt-
ningen utvecklas ej. Matematiken kan även upplevas som mekanisk och tråkig av eleverna.
Vidare anser Rockström att likhetstecknets innebörd kan gå förlorad i och med allt för stor
användning av algoritmer.

Annan forskning som anknyter till ämnet
En rapport som liknar Rockströms arbete och utveckling av metoden skriftlig huvudräkning är
skriven av Rolf Hedrén (2000) och heter ”Social konstruktivism i elementär aritmetik – Kan
elever i år 2-5 göra skriftliga beräkningar utan de traditionella uppställningarna?”. Social kon-
struktivism innebär att eleverna genom samtal och resonemang mellan varandra fick konstrue-
ra egna beräkningsmetoder i de fyra räknesätten. Resultaten blev bl.a. följande. Att eleverna:
•  klarade av att göra ganska svåra uträkningar utan att de lärt sig standardalgoritmerna.
•  fick en god taluppfattning.
•  skaffade sig en bra förmåga att göra beräkningar i huvudet.
•  även de svagpresterande, kunde komma fram till bra metoder även om det tog lite längre

tid.
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•  hade svårare att hitta egna metoder för svårare uträkningar i multiplikation och division.

I Hedréns rapport (2000) nämner han en studie gjord av Constance Kamii som innefattade ett
arbete tillsammans med elever och deras klasslärare under skolåren 1-3 i USA. Kamii lät inte
lärarna lära ut standardalgoritmerna utan uppmanade eleverna att hitta sina egna metoder i
huvudräkning. Hon använde sig till stor del av matematiska spel och eleverna fick inte använ-
da miniräknare. Fördelarna hon såg med att lägga upp undervisningen så var att eleverna inte
behövde överge sitt eget tänkande, ”deras förståelse för positionssystemet” stärktes istället för
att bli försvagat av algoritmer och eleverna utvecklade bättre taluppfattning.

Vid ett tillfälle studerade Kamii två försöksklasser. Dessa jämfördes med en kontrollklass.:
Klass 1- algoritminlärning på traditionellt sätt (kontrollklass).
Klass 2- föräldrarna fick inga förhållningsorder vad det gäller inlärning av algoritmer.
Klass 3- föräldrarna ombads att inte lära sina barn algoritmerna.
Utvärderingen gav intressanta resultat. Klass 3 fick inte bara bättre resultat än klass 1 utan de
felaktiga svaren var även närmare de rätta. Klass 2 fick ett resultat som var mitt emellan de
andra klasserna.

Språkets betydelse
För att elevernas färdigheter i skriftlig huvudräkning och att i det långa loppet deras huvud-
räkning ska utvecklas är många matematikdidaktiker ense om att det behövs samtal och reso-
nemang kring beräkningar i de fyra räknesätten (i helklass eller i grupp) i klassrummen. De
anser att samtal,  ”pratmatte”, behövs inom alla matematikområden. Nedan följer några ma-
tematikdidaktikers åsikter:

! Hope (1999) skriver i Nämnaren (4:1999) det är ”klokt att ägna en del av lektionerna till
att behandla strategier och genvägar tillsammans med tankarna bakom dem” (s.16). Detta
för att, som han tidigare skrivit, förhindra att elever utvecklar brister i taluppfattning och
talförhållanden.

! I sin metodbok skriver Rockström (2000) att ”det är i samtal mellan elev-lärare och elev-
elev som kunskap kan växa fram. Nya tankegångar kan tydliggöras och övertas av andra
elever”(s.57). Det betonas också att när elevens språkliga förmåga (tankespråket, det tala-
de och det skrivna språket) tränas förbättras elevens begreppsbildning och matematiska
duglighet.

! Rapporten som Hedrén (2000) skrivit handlar om social konstruktivism, dvs. att matema-
tik är en dialog mellan människor som arbetar med matematiska problem. I hans projekt
har eleverna ”mycket ofta fått arbeta tillsammans i små grupper och där eller gemensamt i
hela klassen diskutera olika metoder att göra beräkningar” (s.21).

Vygotskijs tankar om dialog i undervisningen
I Vygotskijs teori (Lindqvist (red.), 1999) om "den närmaste utvecklingszonen" finner man att
det finns ett förhållande mellan en verklig och en "potentiell utvecklingsnivå". I teorin beskri-
ver han hur den vuxne i dialog med barnet kan skapa en potentiell utveckling.

Enligt Stensmo (1994) anser Vygotskij att lärandet sker i den "proximala" (närmaste) utveck-
lingszonen. Zonens grund består av det eleven redan bemästrar och taket på zonen består av
det som eleven kan lära sig bemästra, först genom kommunikation med omvärlden sedan följt
av "intrapsykisk tankeaktivitet" (eget tänkande). När en motiverad elevs sinnen samverkar
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med omvärlden befinner sig eleven i den proximala utvecklingszonen. När de nya kunskaper-
na "satt sig" får de stå som grund i en ny proximal utvecklingszon.
 
Anknytning i styrdokument
Med tanke på det vi talat om tidigare är huvudräkning, utvecklad med hjälp av skriftlig hu-
vudräkning, en nödvändig kunskap i elevernas fortsatta framtid och det stämmer bra med ett
övergripande citat från Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklass och fritids-
hemmet (Lpo 94) :

Skolan skall ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nöd-
vändiga för varje individ och samhällsmedlem. (s.11)

Under strävans- och uppnåendemålen finns punkter som stämmer bra överens med vad meto-
den skriftlig huvudräkning kan föra med sig:

Skolan skall sträva efter att varje elev:
……
! utvecklar tillit till sin egen förmåga,
! tillägnar sig goda kunskaper inom skolans ämnen och ämnesområden, för att bilda sig och

få beredskap för livet,
……       (Lpo-94, s.11)

Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola
……
! behärskar grundläggande matematiskt tänkande och kan tillämpa det i vardagslivet,
……       (Lpo-94, s.12)

I skolverkets kursplaner (2000) för matematik påträffas nedanstående mål som kan uppnås
och utvecklas med hjälp av skriftlig huvudräkning:

Mål att sträva mot:
Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven
! utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet……,
! utvecklar sin förmåga att förstå, föra och använda logiska resonemang, dra slutsatser och

generalisera samt muntligt och skriftligt förklara och argumentera för sitt tänkande,
…… (s.26)

Strävan skall också vara att eleven utvecklar sin tal- och rumsuppfattning samt sin förmåga
att förstå och använda
! grundläggande talbegrepp och räkning med reella tal, närmevärden……
…… (s.27)

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret

……skall eleven
! ha en grundläggande taluppfattning som omfattar naturliga tal och enkla tal i bråk- och

decimalform,
! kunna räkna med naturliga tal - i huvudet, med hjälp av skriftliga räknemetoder……,
……  (s.28
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Syfte

Vårt syfte är att genom undervisning i skriftlig huvudräkning och samtal kring elevers egna
tankestrategier undersöka om vi kan utveckla deras tankeformer i huvudräkning.

Metod

Försökspersoner
Vi genomförde den empiriska delen av examensarbetet i en 6: e klass med 16 elever, varav 9
pojkar och 7 flickor, i Älvsbyns kommun. Vårt krav var att skriftlig huvudräkning inte domi-
nerade över standardalgoritmerna.

Bortfall
Vi har inte haft något bortfall i vår undersökning. Alla 16 eleverna var med vid båda intervju-
erna.

Material
Vi använde oss av intervjumaterial (bilaga 1:1-2) som vi själva utformat. Undervisningsmate-
rial, i form av arbetsblad (bilaga 2:1-8), utarbetade vi efter idéer från Birgitta Rockströms
metodbok Skriftlig huvudräkning.

Genomförande
Examensarbetets gång gick till enligt följande med start höstterminen 2001:

Terminsbeskrivning

5   PM-skrivning 6  Teoridel färdigställdes 7  Genomförandet och slutrapport

Innan vi gjorde PM-skrivningen var vi i personlig kontakt med Birgitta Rockström. Vi skrev
ett brev till henne och ställde några frågor. Hon skrev tillbaka (bilaga 3:1-2) och svarade po-
sitivt på våra frågor.

Innan praktiken i termin 7 (år 2002) skrev vi ett brev (bilaga 4) till berörda föräldrar där vi
presenterade oss och berättade att vi skulle genomföra ett examensarbete kring ämnet mate-
matik. I detta ingick bl.a. intervjuer med eleverna.

Vårt mål var att ta reda på hur de tänker i huvudräkning. Vetskapen om deras tankar fick vi
genom samtal under intervjuer vilket, enligt Backman (1998), är en kvalitativ metod för att de
”inbegriper och resulterar i verbala formuleringar”. En sådan metod används vid analyser,
enligt Patel & Davidsson (1991), för att tolka och förstå t.ex. människors tankar. Vi standardi-

PM över genom-
tänkt examensarbete
lämnades in

Bakgrund,
syfte, metod
och planering

Under praktik v.40-47
genomförde vi det
praktiska arbetet för att
ö l t t



7

serade även intervjuerna för att de skulle, enligt Patel & Davidson, användas i ett samman-
hang där vi ville kunna jämföra två olika intervjutillfällen.

Doverborg & Pramling (1985) skriver att ”om man är intresserad av barns tänkande, faller det
sig naturligt att fråga dem hur de tänker…”. Deras forskning innebar att intervjua barn.

I starten av praktiken genomförde vi intervju 1 med eleverna för att få en inblick i hur de
tänkte när de räknade i huvudet. Vi undervisade eleverna enligt planering (bilaga 5) i olika
strategier (inom addition, subtraktion och multiplikation) kring skriftlig huvudräkning under
praktiktiden. Undervisningsmaterial i form av arbetsblad för varje typ av mellanled har funge-
rat som underlag för samtalen i klassrummen. För att kunna se om någon utveckling skett i
deras tankegångar avslutade vi praktiken med intervju 2. De slutliga resultaten sammanställde
vi i tabeller och diagram.

Resultat

Resultaten av våra intervjuer presenterar vi i diagram där klassens prestationer i de olika räk-
nesätten sammanställts. Elevernas individuella resultat i varje uppgift från båda intervjuerna
har sammanställts i form av rådata (bilaga 6:1-2).

I varje diagram är elevernas tankestrategier kategoriserade enligt följande:

A = Ental först vid uträkning, algoritmtänkande.
B = Skriftligt huvudräkningsmetod – ”varje talsort för sig”.
C = Annan användbar skriftlig huvudräkningsmetod.

Addition
I intervjuerna var det frågorna 1-3 som var additionsuppgifter.  Totalt blev det 48 lösningar i
varje intervju eftersom det var tre uppgifter som löstes av 16 elever.

0
5

10
15
20

25
30
35
40

A B C

Kategorier

Intervju 1

Intervju 2

Figur 1. Diagrammet visar en översiktsbild av klassens tankeutveckling i addition från inter-
vju 1 till intervju 2.

Figuren visar att det i första intervjun var 12 lösningar som utfördes algoritmiskt av eleverna.
30 av elevernas lösningar genomfördes med metoden "varje talsort för sig" och 6 lösningar
med någon annan skriftlig huvudräkningsmetod. Vid andra intervjutillfället var det 2 av ele-
vernas lösningar som fortfarande utfördes algoritmiskt. 26 av elevernas lösningar genomför-
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des med metoden "varje talsort för sig" och 20 löstes med någon annan skriftlig huvudräk-
ningsmetod.

Subtraktion
De uppgifter som i intervjuerna handlade om subtraktionsuträkning var frågorna 4-7. Efter-
som det var fyra uppgifter blev det totala lösningsantalet 64 i varje intervju.
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Figur 2. Klassens sammanställda tankegångar inom subtraktion.

Figuren visar att i intervju 1 var det 36 av elevernas lösningar som genomfördes algoritmiskt.
28 lösningar utfördes med metoden ”varje talsort för sig” och ingen uppgift löstes med någon
annan skriftlig huvudräkningsmetod. Vid intervju 2 var det 4 av elevernas lösningar som ut-
fördes algoritmiskt, 34 av elevernas förklaringar var inom metoden ”varje talsort för sig” och
26 löstes med någon annan skriftlig huvudräkningsmetod.

Multiplikation
Uppgifterna 8-10 i varje intervju behandlade multiplikation. Sammanlagt blev det 48 lösning-
ar.
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Figur 3. Jämförelse mellan intervju 1 och 2 av elevernas tankestrategier vid lösningar i mul-
tiplikation.

Figuren visar att i intervju 1 var det 32 av elevernas lösningar som utfördes algoritmiskt. Me-
toden ”varje talsort för sig” användes vid 15 förklaringar och 1 lösning genomfördes med en
annan skriftlig huvudräkningsmetod. Vid intervju 2 var det ingen som tänkte algoritmiskt, 30
av elevernas lösningar utfördes med metoden ”varje talsort för sig” och 18 löstes med någon
annan skriftlig huvudräkningsmetod.



9

Diskussion

Reliabilitet
Vårt mätinstrument i denna undersökning har varit att intervjua eleverna var för sig i början
och i slutet av vår praktikperiod. Intervjumaterialet har vi standardiserat, dvs. materialen är
upplagda på samma sätt, för att kunna göra en slutlig jämförelse.

Eftersom vi har utfört intervjuer på åtta elever var och vi är olika som personer kan detta ha
påverkat de resultat vi har fått fram. Vi har trots våra olikheter ändå kunnat diskutera och lik-
ställa intervjuupplägget eftersom vi har varit på samma praktikplats. Förutsättningarna för oss
båda har därför varit desamma.

Det som också kan ha påverkat elevernas utveckling var att vi under arbetspassen delade in
klassen i två grupper och arbetade med varsin grupp. Under dessa arbetspass har vi troligtvis
styrt samtalen lite olika men med likadana arbetsblad som grund har vi hållit oss innanför
vissa ramar.

Det som indirekt kan ha påverkat elevernas möjligheter att utvecklas, under arbetets gång, är
att en del av dem har varit sjuka eller hos specialpedagog. Det har lett till att de missat en del
genomgångar och repetitioner. Detta kan ha visat sig i annorlunda resultat vid den andra in-
tervjun.

Validitet
Eftersom vårt syfte var att upptäcka om elevernas tankegångar utvecklats anser vi att intervju-
er var den bästa metoden för att mäta det vi ville mäta. Under intervjuerna har eleverna i
samtal fått uttrycka hur de tänkt och en tolkning av deras berättelse har inte behövts. Ibland
kom svaret på matteuppgiften först men genom samtal kunde tankegången beskrivas. Detta
hade varit svårare att få fram om vi hade använt oss av t.ex. enkäter.

Ibland kan det ligga en svårighet för icke verbala elever att utrycka sina tankegångar i ord
men i vårt fall såg vi inga direkta problem.

Resultatdiskussion
Vårt syfte var att genom undervisning i skriftlig huvudräkning och samtal kring elevernas
egna tankestrategier undersöka om vi kunde utveckla deras tankeformer i huvudräkning. Efter
att ha arbetat med eleverna under sju veckor anser vi att vi har uppnått vårt syfte.

I diagrammen kan vi se att klassen har utvecklats i de olika räknesätten. Detta anser vi beror
på:

•  att vi har arbetat med mellanled. Eleverna har som stöd för sina tankar skrivit ett mellanled
för att sedan på tavlan kunnat tydligt förklara hur de löst uppgiften. Mellanleden har varit
ett visuellt stöd för eleverna när de har förenklat ett uttryck. Att kunna laborera med olika
sätt att omvandla ett uttryck skapar en bra taluppfattning och är enligt oss en förutsättning
för att bli duktig på att göra uträkningar i huvudet.

•  att vi var förberedda på vilka problem vi kunde möta. Många av eleverna hade ett algorit-
miskt tänkande och det innebar en del problem vid huvudräkning. Taluppfattningen var
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begränsad vilket enligt Rockström (2000) är en nackdel om man arbetat enbart med algo-
ritmer.

•  de nyttiga samtal vi haft under arbetspassen kring olika lösningar på huvudräkningsupp-
gifter. Eleverna har kommit med olika lösningar och det har blivit diskussioner runt dessa.
Detta har lett till att eleverna fått en chans att tänka och ta ställning till olika sätt att lösa en
uppgift. Några elever har troligen p.g.a. detta fått inspiration att laborera med egna lös-
ningsstrategier. Att samtal mellan elever och lärare och mellan elever leder till nya tanke-
gångar och lösningsstrategier får vi stöd för i ”Skriftlig huvudräkning - metodbok” av Bir-
gitta Rockström (2000).

•  att eleverna har fått arbeta i grupper där de behövt samarbeta och delge varandra kunska-
per. Förståelsen för strategin anser vi förankras främst hos dem som förklarar hur uppgiften
löses. Att gruppsamtal inom matematik är viktig för elevers utveckling anser även Hedrén
(2000) och Vygotskij enligt Stensmo (1994).

•  att vi har varit väl insatta i de olika strategierna och eventuella problem som kunnat dyka
upp för eleverna. Att övertyga eleverna om metodernas effektivitet hade nog varit svårt om
vi inte hade haft dessa kunskaper.

Största framstegen kan ses i räknesätten subtraktion och multiplikation. Vid första intervjun
såg vi att dessa räknesätt för många elever var starkt kopplade till algoritmtänkande. Genom
att arbeta med tydliga mellanled och samtal kring olika lösningsmetoder utvecklade många
elever bra sätt att lösa uppgifter, inom dessa räknesätt, i huvudet.

De elever som under intervjutillfällena har gått från en skriftlig huvudräkningsmetod till en
annan anser vi inte behöver ha använt en mer effektiv lösningsmetod men de har enligt vårt
syfte utvecklat nya tankeformer som de också behärskar.

Trots att klassen som helhet utvecklats har en del av eleverna enligt intervjuresultaten inte
visat att de lärt sig någon ny tankestrategi. Vi tror att det kan bero på att de kunde en metod
som ingår i skriftlig huvudräkning vid första intervjun och att de kände sig säkra på den me-
toden.

Under arbetets gång märkte vi att vi skulle ha begränsat oss till t.ex. två räknesätt eller antalet
strategier. Detta för att eleverna skulle ha haft en större chans att hinna bli säkra på de meto-
der vi samtalat om. Vid andra intervjun uttryckte även några elever att arbetet hade gått för
fort framåt.

Fortsatt forskning
I en fortsatt forskning kring ämnet skulle det vara intressant att studera hur eleverna kan ut-
vecklas i huvudräkning, under en period, där enbart ett räknesätt behandlas. En period där
eleverna får tid att tänka, samtala och reflektera för en god taluppfattning inom det valda räk-
nesättet.
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Bilaga1:1

Intervju 1

Beskriv hur du tänker när du löser följande uppgifter utan papper och penna.

1. 67 + 38 = ……

2. 98 + 45 = ……

3. 36 + 47 + 64 + 33 = ……

4. 87 – 32 = ……

5. 93 – 48 = ……

6. 72 – 47 = ……

7. 53 – 45 = ……

8. 3 • 137 = ……

9. 5 • 68 = ……

10. 4 • 35 = ……



Bilaga1:2

Intervju 2

Beskriv hur du tänker när du löser följande uppgifter utan papper och penna.

1. 36 + 83 = ……

2. 18 + 57 = ……

3. 27 + 75 + 33 + 25 = ……

4. 76 – 24 = ……

5. 63 – 25 = ……

6. 73 – 48 = ……

7. 73 – 48 = ……

8. 4 • 123 = ……

9. 5 • 88 = ……

10. 4 • 45 = ……



Bilaga 2:1

Varje talsort för sig: arbeta med att skriva mellanled..

Addition

a.   34 + 55 = __________________________________________

b.   23 + 67 = __________________________________________

c.   66 + 54 = __________________________________________

d.   78 + 144 = _________________________________________

e.   25 + 233 + 41 = ______________________________________

f.   233 + 48 + 184 = ______________________________________

g.   124 + 212 + 141 = ___________________________________

h.   2564 + 483 + 78 = ___________________________________

i.   6234 + 722 + 117 = ___________________________________



Bilaga 2:2

Flytta över; arbeta med att skriva mellanled.

Addition.

a.   46 + 199 = ____________________________________________

b.   98 + 37 = _____________________________________________

c.   202 + 159 = ___________________________________________

d.   597 + 245 = ___________________________________________

e.   388 + 113 = ___________________________________________

f.   2535 + 3997 = _________________________________________

g.   9,97 + 3,43 = __________________________________________

f.   99 + 199 + 299 = _______________________________________



Bilaga 2:3

Talens ordning ändras: Arbeta med mellanled.

Addition.

a.   3 + 14 + 7 + 6 = ______________________________________

b.   27 + 15 + 6 + 25 + 13 = ________________________________

c.   1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = ________________________

d.   4,2 + 15 + 15,8 = ______________________________________

e.   350 + 120 + 150 + 80 = _________________________________

f.   13,75 + 2,4 + 1,25 + 3 = ________________________________

g.   14 + 8 + 27 + 6 + 33 + 42 = ______________________________



Bilaga 2:4

Varje talsort för sig: Arbeta med mellanled.

Subtraktion

a.   56 – 33 = ____________________________________________

b.   287 – 153 = __________________________________________

c.   83 – 57 = ____________________________________________

d.   174 – 58 = ____________________________________________

e.   352 – 236 = __________________________________________

f.   16,2 – 7,8 = ___________________________________________

g.   27,9 – 18,3 = __________________________________________

h.   3564 – 2370 = ________________________________________



Bilaga 2:5

Öka eller minska båda termerna med samma tal. Arbeta med att
skriva mellanled.

Subtraktion:

a. 23 – 8 = ___________________________________________

b. 46 – 17 = __________________________________________

c. 102 – 48 = _________________________________________

d. 120 – 88 = _________________________________________

e. 93 – 48 = __________________________________________

f. 6,3 – 3,8 = _________________________________________

g. 8,7 – 5,9 = _________________________________________

h. 584 – 296 = ________________________________________

i.   2778 – 1498 = ______________________________________



Bilaga 2:6

Utfyllnad. Arbeta med mellanled.

Subtraktion:

a. 23 – 18 = _______________________________________

b. 62 – 58 = _______________________________________

c. 105 – 97 = ______________________________________

d. 211 – 193 = _____________________________________

e. 4,2 – 3,7 = ______________________________________

f. 16,23 – 15,9 = ___________________________________

g. 2040 – 1975 = ___________________________________

h. 32,5 – 25,7 = ____________________________________



Bilaga 2:7

Varje talsort för sig: arbeta med mellanled

Multiplikation

a. 2 •  43 = ___________________________________________

b. 3 •  24 = ___________________________________________

c. 4 •  31 = ___________________________________________

d. 126 •  3 = __________________________________________

e. 6 •  127 = __________________________________________

f. 3 •  38 = ___________________________________________

g. 4 •  198 = __________________________________________

h. 9 •  44 = ___________________________________________



Bilaga 2:8

”Hälften – dubbelt” eller ”dubbelt – hälften”: arbeta med
mellanled.

Multiplikation.

a.   4 •  18 = ____________________________________________

b.   2,5 •  14 = ___________________________________________

c.   5 •  88 = _____________________________________________

d.   3,5 •  16 = ___________________________________________

e.   12 •  11 = ____________________________________________

f.   5 •  244 = ____________________________________________



Bilaga 3:1

Norrköping 12 okt 2001

Hej Sonja och Peter!

Tack för ert brev! Det var intressant att läsa om ert examensarbete om skriftlig huvudräkning.
Jag ska försöka besvara era frågor så gott jag kan.

Ni undrar om det finns någon tidigare forskning. Det tror jag inte. Det finns någon forskning i
USA när det gäller huvudräkning, bl.a. har Rolf Hedrén hänvisat till den. Men den skiljer sig
avsevärt från ”min” metod, eftersom likhetstecknet inte utnyttjas som det fantastiska tecken
det är när det gäller att förenkla ett uttryck.
   Som ni läste i min metodbok så utvecklades metoden med hjälp av mina elever på mellan-
stadiet. Det blev nödvändigt eftersom jag ville minska algoritmräkningen till förmån för nå-
gon form av huvudräkning. För att jag skulle veta att mina elever ”såg tal” – hundratal, tiotal
o.s.v. – i stället för siffror var dom tvungna att skriva ett mellanled som visade deras tankar.
Så började det.
   Sedan utvecklades metoden – inte minst när det gäller subtraktion – med hjälp av mina ele-
vers kreativa, logiska och okonventionella tankar. Min insats har varit att så småningom – vi
började med detta på 1980–talet – sätta deras tankar i ett ”system”, som skulle göra att alla
elever, även s.k. svaga (oftast = långsamma) elever skulle kunna använda metoden.
   Detta nya arbetssätt ledde inte bara till att eleverna tyckte matte blev roligare, utan också att
de började förstå de matematiska sammanhangen, vilket blev en inkörsport till att lyckas även
i problemlösning. Mina elever – inte minst de s.k. svaga – tyckte att matte blev intressant, de
fick självförtroende och visade goda resultat, inte bara i huvudräkning.

Vid vilken ålder kan det vara lämpligt att introducera metoden?
   Jo, det bör man göra när man i vanliga fall börjar med algoritmräkningen, d.v.s. när man ska
addera eller subtrahera tvåsiffriga tal, t.ex. 26 + 38 och 54 – 36.
   Längre fram, när eleverna byggt upp en god taluppfattning och förstår tankegångarna vid
skriftlig huvudräkning, då kan man även visa hur man löser motsvarande uppgifter med en
algoritm. Sedan kan de få välja. Men jag har aldrig träffat på en elev som hellre väljer algo-
ritm än skriftlig huvudräkning.

Om jag haft möjlighet att följa upp mina elever?
   Jag har varit klasslärare i ca 30 år på mellanstadiet, de 15 första åren undervisat på traditio-
nellt sätt i matematik, de senare 15 åren med utgångspunkt från skriftlig huvudräkning. Det
blev stor skillnad på både kunskaper och intresse från elevernas sida när jag förändrade min
undervisning. Dels detta att de fick tänka själva när de skulle välja uträkningsmetod, dels det
att det talade språket fick spela en stor roll för att få förståelsen.
   Högstadielärare som får elever som haft mitt läromedel på mellanstadiet har omtalat deras
goda kunskaper.
   Jag frågade en gång en klass som jag hade haft på mellanstadiet vilket program de hade valt
till gymnasiet. Cirka 60 – 70 % hade valt naturvetenskaplig eller teknisk linje, vilken är stor
skillnad mot de knappa 10 % som är vanligt. Det tycker jag säger en hel del om deras kunska-
per och intresse.
   Det var med utgångspunkt från mina elevers goda kunskaper som jag sedan skrev mitt lä-
romedel – matteboken – först för mellanstadiet, sedan också för lågstadiet, där bl.a. skriftlig
huvudräkning lärs ut metodiskt och successivt.



Bilaga 3:2

Någon relevant litteratur?
   Ja, då kan jag rekommendera elevernas åsikter om skriftlig huvudräkning. Jag skickar några
sidor med elevkommentarer, dels en sjätteklass (1993) och dels en fjärdeklass som nyss börjat
med skriftlig huvudräkning, deras lärare har också låtit eleverna tala om vad föräldrarna tyck-
er. Där kan det bli problem, eftersom föräldrarna inte fått lära sig annat än algoritmer. En
vanlig kommentar på föräldramöten där jag varit och berättat om metoden är ”varför fick inte
vi lära oss det där?”
   Ja, det är väl också vad många lärare – och studenter – frågat sig på de studiedagar och fö-
reläsningar jag hållit. Kanske är det så att metoden är så enkel och genial att bara barn kan ha
kommit på den?
   Jag skickar med Hemläxa - häftena 4A och 4B där det i slutet finns några sidor till föräld-
rarna.

Hur ska ni kunna mäta en eventuell utveckling hos eleverna?
   Det kan vara svårt att på så kort tid som ni har på er, men om ni kan hitta två rena
”algoritmklasser” och i den ena introducera skriftlig huvudräkning med de förkunskaper som
behövs (de hittar ni i min metodbok), så kanske ni sedan kan göra en jämförelse mellan klas-
sernas matematiska förmåga – och då inte enbart vid numeriska uppgifter utan även vid text-
uppgifter. Det är så att när eleverna får välja sina egna lösningar vid numeriska uppgifter, så
väljer de ofta andra lösningar än de rent mekaniska även vid problemlösning!

Jag skickar med några sidor med räkneexempel, där ni kan träna er egen förmåga att hitta
enkla lösningar. Jag brukar använda de här sidorna på studiedagar jag har. Ni får facit också
med några av de vanligaste lösningarna – men tänk själva först!

Hör gärna av er om det är något annat ni undrar över.
Lycka till med ert arbete! Det skulle vara väldigt intressant att läsa eran redovisning när ni har
kommit så långt.

Med vänlig hälsning, Birgitta Rockström.

PS  Ni får också var sin lathund. På sidorna 6 – 7 finns förslag på enkla lösningar i de olika
räknesätten.



Bilaga 4

Hej!

Vi är två lärarstuderande, från Älvsbyn, som un-
der v.40-47 ska göra vår slutpraktik i ert barns
klass. Med detta brev vill vi berätta att vi under
praktiken kommer att genomföra en praktisk del i
vårt examensarbete. I den delen ska vi intervjua
eleverna för att sedan samtala och undervisa under
matematikpassen.

Vi hoppas på trevliga veckor tillsammans med ert
barn och deras lärare. Har ni frågor får ni gärna
ringa oss.

Hälsningar

Peter Norberg tel. xxxxx
Sonja Eliasson tel. yyyyy



Bilaga 5

Planering

Vecka 40
Våran första praktikvecka bestod av två dagar då vi lärde känna barnen och skolan.

Vecka 41
Under denna vecka genomförde vi intervjuer med varje enskild elev. De fick redogöra för hur
de tänkte matematiskt på några huvudräkningsuppgifter.

Vecka 42
Arbetspassen denna vecka ägnade vi åt strategier inom addition; varje talsort räknas för sig
(67+38 = 90+15 =105), flytta över (98+45 = 100+43 = 143) och ändra ordningen
(36+47+64+33 = 36+64+47+33 = 100+80 = 180). I början på varje pass, även i fortsättning-
en, samtalade och resonerade vi med eleverna om hur man, med ett mellanled, kan förenkla
ett uttrycks utseende på olika sätt.

Vecka 43
Samtalen och undervisningen denna vecka inriktade vi på strategier inom subtraktion; varje
talsort för sig (87-32 = 50+5 = 55 och 93-48 = 50-5 = 45), öka termerna med samma tal (93-
48 = 95-50 = 45), utfyllnad (93-48 = 2+43 = 45).

Vecka 44
Denna vecka styrde vi in samtalen och undervisningen på multiplikationsstrategier; varje tal-
sort för sig (3*174 = 300+210+12 = 522), dela upp ett tal i två faktorer (4*350 = 2*2*350 =
2*700 = 1400), dubbelt hälften (5*624 = 5*2*312 = 10*312 = 3120).

Vecka 45
Denna vecka hade eleverna höstlov.

Vecka 46
Undervisningen denna vecka blev en repetition av samtliga mellanledsstrategier. Under ar-
betspassen tränades mellanleden i grupp både i att skriva mellanled men också att de fick
analysera lösta uppgifter och söka strategier.

Vecka 47
Våran sista praktikvecka avslutade vi med att intervjua eleverna, på liknade sätt som i början
av praktiken, för att se om de utvecklat sina tankeformer i huvudräkning.
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Rådata
Enskilda elevers resultat, från intervjuerna, är sammanställda i följande tabeller. Elevernas
olika lösningsstrategier har vi delat in i tre olika kategorier:

A = Ental först vid uträkning, algoritmtänkande.
B = Skriftligt huvudräkningsmetod – ”varje talsort för sig”.
C = Annan användbar skriftlig huvudräkningsmetod.

Ett steg från A – B eller A – C visar att eleven utvecklats från ett algoritmiskt tänkande till ett
tänkande där de ser hela talet och använder en skriftlig huvudräkningsmetod. Från B – C visar
att eleven har utvecklat en annan huvudräkningsmetod än ”varje talsort för sig”. Den elev som
i två uppgifter gått från C – B har också utvecklat nya tankegångar trots att det ser ut som en
tillbakagång. De elever som i vissa uppgifter inte visar någon utveckling visas i tabellen som
ex. A – A el. B – B.

Uppgift 1, 2 och 3 är additionsuppgifter, 4, 5, 6 och 7 subtraktionsuppgifter, 8, 9 och 10 är
uppgifter i multiplikation.

Pojke 1 Uppg. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Intervju 1 B B B B A A A A A A
Intervju 2 B B C C C C C B C B

Flicka 2 Uppg. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Intervju 1 B B B A A A A A A A
Intervju 2 B C C B A C C B C C

Flicka 3 Uppg. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Intervju 1 A A B A A A A A A A
Intervju 2 A C B B C C C B C C

Flicka 4 Uppg. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Intervju 1 C C A A A A A B A C
Intervju 2 B C C B C B C B C B

Pojke 5 Uppg. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Intervju 1 B B C B A A A B A A
Intervju 2 B B C B A C C B C B

Pojke 6 Uppg. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Intervju 1 B C C B B B B B A A
Intervju 2 B C C B B C C B C B

Flicka 7 Uppg. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Intervju 1 A A A A A A A A A A
Intervju 2 B B C A A C C B C C



Bilaga 6:2

Pojke 8 Uppg. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Intervju 1 B B C B A A A B B B
Intervju 2 C C C B B C C B C C

Pojke 9 Uppg. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Intervju 1 A A A A A A A A A A
Intervju 2 A C C B C C C C C C

Pojke 10 Uppg. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Intervju 1 B B B B A A A A A A
Intervju 2 B B B B B B B B B B

Flicka 11 Uppg. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Intervju 1 A A A A A A A A A A
Intervju 2 B B C B B B B B B B

Flicka 12 Uppg. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Intervju 1 B B B B B B B A A A
Intervju 2 B C C B B B B B B B

Pojke 13 Uppg. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Intervju 1 B B B B B B B B B B
Intervju 2 B C B B B B B B B B

Pojke 14 Uppg. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Intervju 1 B B B B B B B B B B
Intervju 2 B C C B B B B B B B

Flicka 15 Uppg. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Intervju 1 B B B B B B B A A A
Intervju 2 B C B B B B B B C B

Pojke 16 Uppg. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Intervju 1 B B B B B B B B B B
Intervju 2 C C C C C C C B C C


