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Abstract 
Det är inte alltid så lätt som förälder att förstå de algoritmer (räkneuppställningar) som 

barnen använder i skolan idag. Hur föräldrarna kan få hjälp med detta är en del av denna 

studie som genomförts med föräldrar och elever i en femteklass. Syftet med studien har varit 

att studera vilka olika algoritmer föräldrarna och eleverna i denna klass använder. För att få 

en uppfattning om föräldrarnas matematikundervisning har läroplaner från 1969 och framåt 

studerats med fokus på algoritmräkning. Några olika algoritmer i de fyra räknesätten som har 

behandlats i skolan genom tiderna presenteras, liksom en övergripande historik kring 

algoritmernas ursprung.   

 

Studien bygger på en enkätundersökning där föräldrar och elever bl.a. fick göra uträkningar 

av uppgifter i de fyra räknesätten. Därefter genomfördes intervjuer med både föräldrar och 

elever, samt klassens vikarierande lärare och de ansvariga för skolans s.k. ”läxhjälp”. 

 

Resultatet av undersökningen blev att föräldrarna önskade en matematikgenomgång av 

klassens lärare för att lära sig hur deras barn räknar i framförallt division. Det visade sig att 

nästan samtliga elever använde de traditionella algoritmerna i addition, subtraktion och 

multiplikation men däremot var kort division den dominerande algoritmen i division. Många 

av de föräldrar som hade lärt sig ”trappan”, hade problem med just detta räknesätt.  

 
Ämnesord: matematikundervisning, algoritmer, samarbete, föräldrar, elever     
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Förord 
 
Huvudräkning har under de senaste åren tilldelats allt större uppmärksamhet i skolornas 

matematikundervisning. Ett skäl är påståenden om att algoritmer är onödiga och det viktiga är 

att behärska huvudräkning eller att åtminstone kunna komplettera det med s.k. skriftlig 

huvudräkning. 

 

Jag är övertygad om att det uppstår problem i hemmen då barnen önskar hjälp med 

matematikläxan, om elever och föräldrar använder sig av olika räkneuppställningar. Med 

utgångspunkt från detta och att jag personligen vill lära mig mer kring skriftlig huvudräkning, 

har mitt val av examensarbete uppstått. 

 

Jag vill rikta ett varmt tack till alla elever, föräldrar, lärare och övriga inblandade som med ett 

stort engagemang och intresse har gjort detta arbete genomförbart. Jag vill rikta ett extra stort 

tack till min bror, svägerska och deras dotter som ställt upp som försökspersoner och stöttat 

mig genom hela arbetet. 

 

Ystad, juni 2005 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6

1  Inledning 

1.1 Bakgrund 
Det finns många engagerade föräldrar som sitter med sina barn på kvällarna för att hjälpa dem 

med läxorna. Engelska glosor, svenska ord, historia eller vad det nu kan vara, är för de flesta 

inga problem att förhöra barnen på. Men hur är det med matematiken? Många är de som 

förtvivlat försöker förstå hur deras barn räknar idag. Föräldrarna vet kanske precis hur 

uppgiften skall lösas om de bara får ”ställa upp” talen på sitt sätt. Men det är inte alla elever 

som ”ställer upp” tal idag. De kan använda sig av skriftlig huvudräkning eller talsortsräkning 

som det även kallas. Detta innebär att talen räknas ”på rad”. När man arbetar med 

matematiken på olika sätt, är det kanske inte så svårt att förstå att en del konflikter uppstår då 

läxan i matematik skall göras.  

 

Jag som matematik- och lärarstuderande har haft privata lektioner med några elever där 

ovanstående problem var ett faktum. Eftersom föräldrarna och barnen använde sig av olika 

uppställningsmetoder uppstod ofta meningsskiljaktigheter vid problemlösning. För att 

undvika detta kom de till mig. Eftersom jag ser att problemet finns vill jag med detta arbete ta 

reda på hur vanligt det är i en specifik klass.  

 

Jag vill poängtera att jag genom hela arbetet använder orden förälder eller föräldrar som 

samlingsbegrepp för vårdnadshavare eller annan vuxen som finns i barnets närhet.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med arbetet är att i en specifik klass undersöka hur samarbetet mellan förälder och elev 

fungerar i matematik, med fokus på algoritmer. För att kunna förstå föräldrarnas syn på 

dagens matematik måste vi först få en uppfattning om hur matematikundervisningen såg ut då 

de själva gick i skolan. Därför har läroplaner från 1969 och framåt studerats, liksom äldre 

kurslitteratur för lärare. Syftet är även att undersöka vilka algoritmer föräldrarna använder sig 

av idag, och vilka algoritmer eleverna använder.  
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1.3 Disposition 

Arbetet inleds med en litteraturgenomgång av aktuell forskning angående föräldrarnas inblick 

i skolans matematikundervisning. Jag väljer att göra en presentation av algoritmernas historia 

innan jag fortsätter med att jämföra kursplaner i matematik från 1969 och framåt med fokus 

på algoritmer. Jag tittar även på internationella resultat i ämnet matematik genom tiderna, 

innan uppställningar i de fyra räknesätten och deras sätt att behandlas under de senaste 30 

åren tas upp. Presentation av skriftlig huvudräkning hittar ni även under denna rubrik. 

 

 Efter den teoretiska delen redovisas det empiriska avsnittet. Här presenteras val av metod för 

mitt undersökande arbete. Under rubriken redovisning och resultat presenteras resultaten av 

min enkät- och intervjuundersökning i form av olika områden; föräldrarnas bakgrund, 

hemarbetet i matematik, de fyra räknesätten och läxhjälp för elever och föräldrar.  

 

Under diskussion kommer jag att behandla mina egna tankar kring min undersökning, 

gällande val av metod, genomförande, resultat och syfte. Jag har valt att dela in diskussionen i 

två delar. Den första delen behandlar mitt val av metod och hur jag anser att genomförandet 

har fungerat. I den andra delen diskuterar jag resultatet som jag knyter an till mitt 

ursprungliga syfte med arbetet. I denna del nämner jag även vilka konsekvenser som mitt 

resultat kan ha för min yrkesroll och den aktuella skolan när de får ta del av min 

undersökning. 

 

Avslutningsvis ges en sammanfattning av arbetet där huvuddragen från den teoretiska och 

empiriska delen belyses. 
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2  Litteraturstudier 

2.1 Hemmet och skolan i samverkan 

Det finns olika samverkansformer mellan skolan och hemmen som används ute på skolor 

idag. Gemensamt arbete för en trevlig skolgård och förebyggande av mobbning för att nämna 

några. Däremot är det kanske inte lika lätt för lärarna att hitta aktiviteter som engagerar 

föräldrarna i ämnet matematik. Att anordna träffar på kvällarna där elever tillsammans med 

föräldrar får lösa olika matematiska problem, kan vara ett sätt (Trygg m.fl. 2004). Nationellt 

Centrum för Matematikutbildning, NCM, bedriver för närvarande ett projekt som handlar om 

familjematematik. En del av arbetet har resulterat i en bok, ”Familjematematik – Hemmet och 

skolan i samverkan”, som vänder sig till både föräldrar och lärare med ambitioner att få 

föräldrarna intresserade av matematikundervisningen. Här ges bl.a. förslag på matematiska 

problem som kan användas vid gemensamma träffar för elever, föräldrar och lärare vid sk. 

matematikkvällar. Att anordna aktiviteter i matematik som även engagerar föräldrar bygger på 

erfarenheter från ett omfattande ”Family Math”-projekt som startade i Australien 1985. 

Meningen med projektet är att lyfta fram matematikens olika utseenden genom att stimulera 

föräldrar och barn till diskussion kring de problem som tas upp vid träffarna. På så vis blir 

matematik så mycket mer än bara räkning, och betydelsen av vägen till problemets svar blir 

därmed viktigare än själva svaret. Genom utvärderingar av dessa matematikkvällar och en 

mindre enkätundersökning genomförd i Sverige framgår det tydligt att föräldrar vill  

• få information och exempel på hur eleverna räknar i skolan idag. De vill lära sig alternativ 

till standardalgoritmer (uppställningar) och hur och även varför dessa används.  

• ha information om kursplanen i matematik och hur denna ska tolkas. 

• diskutera vad matematik är och vilken matematik som används i dag och som kommer att 

användas i morgon.  

• få råd och stöd i hur de kan engagera sina barn med matematiken hemma med exempelvis 

vardagssituationer, som inköp, matlagning, tidningsartiklar m.m.. 

(a.a) 

 

På Lärarförbundets hemsida kan man läsa om ett seminarium som Lärarförbundets ämnesråd i 

matematik ansvarade för. Här lades fram vikten av att ha en bra kontakt mellan föräldrar och 

skolan. Det menades att det är viktigt att samarbeta med, stödja, hjälpa och informera 

föräldrarna, för att eleverna ska lyckas i matematik. Det framkom även att många föräldrar 
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kände sig stressade av att skolan krävde mycket av dem. Vid seminariet som gick av stapeln i 

januari 2001, var representanter från olika läromedelsförlag närvarande. De framhöll att det 

var viktigt för föräldrarna att förstå elevernas läroböcker annars kunde eleverna få problem. 

Att ha kompletterande material till elevernas matematikböcker kan vara ett sätt att ge 

föräldrarna en insikt i skolans arbete. Enligt förlagen var försäljningen av dessa läromedel 

olönsamma och av denna anledning valde förlagen att inte satsa på dem (Lärarförbundet 

2004). Gleerups förlag har däremot en föräldrarguide till läromedlet ”Mästerkatten” som 

vänder sig till föräldrar med barn i de lägre årskurserna. Denna finns att hämta kostnadsfritt 

på deras hemsida www.gleerups.se.  

 

Skolbanken har en Internetsida som startades vårterminen 2002. Webbplatsen har utvecklats i 

samarbete med bl.a. institutionen för matematik, teknik och naturvetenskap vid Umeå 

Universitet. Denna sida är till för både föräldrar och barn som vill arbeta med matematik 

hemma. Information ges till föräldrar om hur barnen använder de fyra räknesätten i dagens 

skola. Föräldrarna får råd och tips om hur de kan hjälpa sina barn med matematiken samtidigt 

som de ska förmedla en glädje till ämnet (Skolbanken 2002).  

 

2.2 Historien bakom algoritmer 

En algoritm är en beskrivning av hur man genom ett begränsat antal steg genomför en 

beräkning eller löser ett problem. Metoden är att arbetar stegvis och hela tiden upprepa 

samma process (Valinder 1983a). Ordet algoritm härstammar från det grekiska ordet 

arithmo´s, som betyder siffra och från den arabiske matematikern al-Khwarizmi.  

(Thompson 1991a) 

 

Algoritmerna till våra fyra räknesätt bygger på vårt positionssystem som är uppbyggt på tre 

idéer; positionsidén, siffrorna och nollan.  Positionsidén härstammar från den babyloniska 

matematiken och siffrorna är förmodligen en indisk idé. Kring nollans uppkomst råder 

oklarhet. (a.a) 

 

Positionsidén innebär att siffrans bidrag till talet bestäms av dess position i talet. Exempelvis 

betyder siffran 3 i talet 13, tre ental, medan i talet 35 betyder den tre tiotal o.s.v.. Vårt 

positionssystem är ett tiotalssystem, vilket innebär att vi använder oss av basen tio. Varje tal 
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upp till basen ska beskrivas av ett tecken, en siffra, och vi har olika tecken för talen ett till nio. 

Ett fullständigt positionssystem kräver dessutom ett tecken för tom plats, nollan. Fanns inte 

nollan skulle vi inte kunna skilja på 304 och 34, inte heller mellan 3 och 30. Talet 506 betyder 

med vårt positionssystem, (5 · 100) + (0 · 10) + (6 · 1). Här ser man nollans avgörande roll. 

(a.a) 

 

Våra siffror härstammar från Indien och Brahmi-skriften, och omnämns för första gången år 

662 e. Kr. De kom att kallas för de hindu-arabiska siffrorna efter det att al-Khwarizmi skrev 

en bok år 830 om de hinduiska siffrorna. Boken har ingen titelsida men den kallas ”Boken om 

addition och subtraktion med indiska metoder” i arabiska bibliotekskataloger. al-Khwarizmi 

gav en ingående beskrivning av decimalsystemet och hur nollan skulle behandlas. Han gick 

också in i minsta detalj in i de grundläggande aritmetiska operationerna. Addition och 

subtraktion behandlas på samma sätt som vi gör idag. För uträkning av multiplikation och 

division använde han sig av andra metoder. (a.a) 

 

Leonardo från Pisa, även kallad ”Fibonacci”, publicerade 1202 ”Liber abbaci”, ett verk som 

byggde på al-Khwarizmis avhandling om de hindu-arabiska siffrorna. Han blev den som 

introducerade siffrorna och decimalsystemet i Europa. Namnet på det nya sättet att använda 

talsystemet kom att kallas algorismus. Dock tog det närmare 300 år innan den nya 

räknemetoden fick sitt genomslag. Papperstillverkningen och boktryckarkonsten fick sitt 

genombrott i Europa först i mitten på 1400-talet och det nya systemet med siffror krävde 

tillgång till papper. Detta är en av förklaringarna till det motstånd som fanns till det nya 

systemet. En annan orsak kan vara att många ansåg att det rådande romerska 

positionssystemet var fullt tillräckligt för de räkneoperationer som behövdes. Leonardo kom i 

kontakt med det nya sättet att räkna när han var på handelsresor i Orienten. Han insåg dess 

värde jämfört med de vanliga metoderna med abakus och romerska tecknen. Abakusen 

räknade man på och de romerska siffrorna använde man för att redovisa resultatet. Det största 

problemet för användandet av de romerska siffrorna var att det inte gick att multiplicera eller 

dividera. Andra problem var avsaknaden av nollan och negativa tal. (a.a) 

 

Den första tryckta räkneläran som presenterade de nya algoritmerna i Europa, kom ut 1478 i 

staden Treviso som ligger utanför Venedig i Italien. Många räkneläror såg dagens ljus då det 

nya räknesättet med siffror och algoritmer ersatte den tidigare räkningen på abakusen. Det 

gemensamma för dessa var att algoritmerna presenterades utan förklaringar. I boken från 
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Treviso poängteras att ”subtraktion bevisar addition och addition bevisar subtraktion”, och 

”multiplikation förklarar division och division förklarar multiplikation”. Författaren 

understryker att man aldrig drar ett större tal från ett mindre. Negativa tal fick inte sitt 

genombrott förrän på 1600-talet vilket förklarar påståendet. (Thompson 1991b) 

 

Den första tryckta räkneläran på svenska språket kom år 1614. Räknelärorna fram till 1800-

talet såg ofta likadana ut. De omfattade hela tal och bråktal och hur dessa skulle behandlas. 

Decimalform och räkning med tal i decimalform nämndes men användes bara av lantmätare 

och ingenjörer fram till 1870-talet. Den obligatoriska skolan infördes 1842 och nya krav 

ställdes på räkneläror och räknemetodik. Alla skulle nu lära sig räknekonstens grunder och 

innehållet och undervisningen fick då anpassas. (Johansson & Wistedt 1991) 

 

2.3 Styrdokument från 1969 och framåt 

2.3.1 Lgr 69 och Lgr 80  

I och med grundskolans införande 1962 kom den första läroplanen i modern mening, Lgr 62. 

1969 kom nästa läroplan för grundskolan ut, Lgr 69. Den togs i bruk läsåret 

1970/71.(Skolöverstyrelsen 1969) Från och med läsåret 1982/83 föreskrev regeringen att en 

ny läroplan för grundskolan skulle gälla, men redan läsåret 1980/81 började undervisningen 

präglas av den nya läroplanen, Lgr 80 (Skolöverstyrelsen 1981). 

 

När Lgr 69 kom ut gjordes en omfattande satsning på fortbildning i matematik. ”Den nya 

matematiken” infördes där nya begrepp och symboler introducerades, i huvudsak från 

mängdläran (Kilborn 2003).  

 

I kursplanen för matematik tillhörande Lgr 69 kan man läsa: 
Elementära begrepp och symboler från mängdläran kan sålunda ge möjligheter att framställa 

stoffet enkelt och överskådligt och att påvisa sammanhanget mellan matematikens olika grenar. 

            (Skolöverstyrelsen 1969, s. 138-139) 

 

I och med ”den nya matematikens” införande försämrades villkoren för de lågpresterande 

eleverna. Baskunskapsträning i matematik kom i skymundan och internationella studier 

visade att svenska skolelevers räknefärdigheter var alltför dåliga. De saknade tillräckliga 
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förkunskaper vilket togs i akt vid omskrivningen av den nya kursplanen tillhörande Lgr 80. 

(Kilborn 2003) När man tidigare främst byggt upp matematiken för fortsatta studier, ändrades 

målen i Lgr 80 till att ge varje elev användbara kunskaper i ämnet (Skolöverstyrelsen 1982). 

Wiggo Kilborn (2003) nämner att ”Den nya matematiken” och mycket av det som hämtades 

från mängdläran rensades bort för att istället ge plats åt basfärdigheter och färdighetsräkning. 

En radikal förskjutning gjordes av målen beträffande algoritmräkning, för att lärarna och 

eleverna skulle ha större möjlighet att arbeta med de fyra räknesätten. För att få en 

uppfattning om denna förskjutning bifogas den jämförelse som Kilborn (2003) tar upp mellan 

Lgr 69 och Lgr 80, se bilaga 1, s.52. Den förskjutning som gjordes gav istället plats åt 

huvudräkning och problemlösning. Eleverna fick även mer tid till att arbeta med 

positionssystemets uppbyggnad för att kunna få en god taluppfattning. (Skolöverstyrelsen 

1982) 

 

 I kommentarmaterialet tillhörande matematikämnet i Lgr 80 uppmanades lärarna att bedriva 

samtal och diskussioner med eleverna kring olika metoder och tankeformer i huvudräkning. 

På så vis lärde sig eleverna bygga upp talbegreppet och huvudräkningsmetoder på ett 

systematiskt sätt. I detta material nämns också att alltför många elever använder tankeformer i 

huvudräkning, innehållande flera delmoment som måste hållas i korttidsminnet samtidigt. 
För många elever är de fyra räknesätten kopplade till algoritmuppställningar, vilket leder till att 

eleverna vid huvudräkning försöker använda sig av uppställningar. 

(Skolöverstyrelsen 1982, s. 13) 

I Lgr 80 betonades även vikten av att lärarna arbetade med ett diagnostiskt arbetssätt, vilket 

var speciellt angeläget i aritmetik (räkning med hela tal).  
Matematikämnets struktur gör att ett moment i regel bygger på förkunskaper från andra moment.  

[---] En elev får inte börja med ett nytt moment utan tillräcklig grund från tidigare moment  

 (Skolöverstyrelsen 1981, s.99)  

I kommentarmaterialet till Lgr 80 förtydligas ovanstående citat: 
Detta innebär att en elev inte skall behöva arbeta med ett visst moment, t.ex. en svårighetsgrad 

inom ett räknesätt, bara för att eleven går i en viss årskurs. [---] I stället ska man vara noga med att 

ingen elev arbetar med ett stoff, som han eller hon saknar förkunskaper för. 

(Skolöverstyrelsen 1982, s. 28) 

 

I kommentarmaterialet till Lgr 80 och ämnet matematik kan man läsa att skolöverstyrelsen 

1981 gav ut ”Diagnostiska uppgifter” som en hjälp till lärarna som undervisade i matematik. 

Här fanns uppgifter som var direkt kopplade till kursplanen och på så vis kunde läraren följa 
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varje elevs kunskapsutveckling. Här fanns även anvisningar om hur läraren kunde komma till 

rätta med elevernas svårigheter. (Skolöverstyrelsen 1982) 

 

En skriftlig diagnos var bara en del i det diagnostiska arbetssättet. I lärarhandledningen till 

diagnosmaterialet ”Räkning” av Johansson & Kilborn (1982) ges förslag på intervju som en 

diagnosmetod och regelbundna anteckningar om elevernas kunskaper som ett annat. Enligt 

Wiggo Kilborn (2003) var det den grundliga bearbetningen av de fyra räknesätten i 

kombination med individuella diagnoser som ledde fram till bättre internationella resultat 

bland våra svenska trettonåringar i mitten av 90-talet.  

 

Som en kul anekdot kan nämnas att Bo Rönnlund (1989) i sin bok ”Matematik” som vände 

sig till lärarstuderande i ämnet matematik i början på 90-talet, nämner olika benämningar på 

matematikämnet genom tiderna:  
Fram till 1955 finns för folkskolan ämnesbeteckningen ”Räkning och geometri”. I realskolan 

kallades ämnet matematik. Med en stark inriktning mot basfärdigheter och nyttighetsräkning bör 

kanske ämnet i grundskolan inte längre kallas ”matematik” utan ”räkning”?  (s. 9)  

 

2.3.2 Lpo 94 

Från hösten 1994 började en ny läroplan för den obligatoriska skolan att gälla, Lpo 94. Varje 

kommun fick i uppdrag att fastställa en skolplan som visar hur kommunens skolor ska 

organiseras. Skolplanen tillsammans med läroplan och kursplaner ger utrymme för varje 

rektor att i samråd med lärare och elever styra skolans verksamhet. Kursplanerna är utformade 

för att klargöra vad alla elever ska lära sig. Elever får tillsammans med lärare bestämma hur 

stoffet ska behandlas och vilka material och undervisningsmetoder som ska användas. 

(Skolverket 2005a) 

 

Från och med hösten 2000 kom nya reviderade kursplaner att gälla. I den nya kursplanen för 

matematik betonas vikten av att alla elever får flera tillfällen att bekanta sig med 

matematikens olika kvaliteter. 
För att framgångsrikt kunna utöva matematik krävs en balans mellan kreativa, problemlösande 

aktiviteter och kunskaper om matematikens begrepp, metoder och uttrycksformer. Detta gäller alla 

elever, såväl de som är i behov av särskilt stöd som elever i behov av särskilda utmaningar. 

(Skolverket 2005b) 
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Detta har tillkommit efter ett problem som har uppmärksammats, och som det står så här om i 

kommentarmaterialet till kursplanen: 
Forskning visar att matematikundervisningen av tradition alltför ofta reduceras till begränsade 

delar av kursplanen med särskild betoning på rutinmässiga räkneövningar… 

(Skolverket 2000, s. 32) 

 

Kraven har höjts för eleverna i den nya kursplanen. De skall lära sig matematik och inte bara 

lära sig räkna. Miniräknarens genombrott i skolans undervisning har medfört att rutinmässigt 

räknande med papper och penna har minskat betydligt. Detta har i sin tur gett möjligheter att 

förändra matematikundervisningen. Eleverna behöver inte längre lägga ned så mycket tid som 

innan på besvärliga beräkningar med algoritmer. Samtidigt läggs stor vikt vid huvudräkning 

och överslagsräkning för att kunna uppskatta rimligheten i de svar som man får med 

miniräknaren. (Löwing & Kilborn 2003) 

 

2.4 Internationella resultat genom tiderna  

I slutet av 1950-talet startades organisationen IEA, International Association for the 

Evaluation of Educational Achievement, av ett antal forskare inom utbildningsområdet. Syftet 

var att undersöka olika skolsystem och undervisningsstrategier i olika länder, för att kunna 

fastställa vilka faktorer som påverkade elevernas prestationer. Flera internationella 

undersökningar av elevernas kunskaper och attityder i olika ämnen har genomförts under 

IEA: s historia. First International Mathematics Study (FIMS) var den första undersökningen 

som IEA gjorde och den handlade om elevers kunskaper i matematik. Den genomfördes 1964 

i tretton länder där USA och Sverige fick lägst genomsnittsresultat. 1980 genomfördes den 

andra studien av elevers matematikprestationer. Den kom att kallas SIMS, Second 

International Matehematics Study och omfattade 20 länder. Det visade sig då att svenska 

trettonåringarnas matematikprestationer än en gång var bland de absolut sämsta av de länder 

som deltog. En tredje undersökning i matematik genomfördes 1994-1995 och den kom att 

kallas TIMSS, Third International Mathematics and Science Study. Nu deltog 45 länder och 

Sveriges trettonåringars prestationer var nu betydligt bättre än 1980. De hamnade lite över det 
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internationella genomsnittet i kunskapsområden som berörde bl.a. taluppfattning. (PISA 

2000) 

 

2.5 PUMP-projektet    

I Johansson & Kilborn (1982) kan man läsa om PUMP (Processanalyser i Matematik och 

Psykolingvistik) - projektet som mellan 1973 och 1977 bedrevs vid Göteborgs universitets 

pedagogiska institution. Inom ramen för detta projekt genomfördes ett omfattande 

räknefärdighetsundersökning av elever i årskurserna 3, 4, 5 och 6 i mitten på 70-talet. 

Resultaten visade sig vara bedrövliga. Skulden lades på svenska lärare som inte varit 

tillräckligt noga med att kontrollera elevernas individuella förkunskaper. Läroböckerna visade 

sig på 70-talet glömma bort vikten av repetition av nödvändig algoritmräkning. Eleverna 

gjorde algoritmer innehållande fler moment innan baskunskaperna var inlärda.  
Det är ju anmärkningsvärt att svenska lärare år efter år tragglar med uppgiftstyper, som är helt 

omöjliga att handskas med i stället för att ägna sig åt de allvarliga förkunskapsbrister som 

förorsakat problemen. 

(Johansson & Kilborn 1982, s.8) 

 

 I PUMP-projektet lades fram en modell för undervisning och diagnostiserande av 

grundläggande räknefärdigheter. Modeller över hur inlärning i de fyra räknesätten fungerar 

arbetades fram. Projektets produkt var materialet ”Aritmetikdiagnoser” som kom ut 1975 för 

att året därpå få uppföljaren ”Träna räkning”. 1982 kom den förbättrade versionen ”Räkning”. 

De är alla böcker med uppgifter i de fyra räknesätten som är uppbyggda enligt ett visst 

schema. Eleven ska börja med att lösa enkla algoritmer för att sedan steg för steg arbeta med 

större tal och därmed svårare algoritmer. Grundtanken är att läraren på så vis kan kontrollera 

varje elevs kunskaper och vara säker på att förkunskaperna finns innan de går vidare med 

nästa moment. Att dela ut diagnostiskt prov till samtliga elever i klassen gör att läraren kan 

kontrollera elevernas kunskaper. Det finns prov för varje nivå som underlättar för läraren att 

hitta varje enskild elevs kunskapsnivå. (Johansson & Kilborn, 1982) 

 

2.6 Algoritmer i de fyra räknesätten  

Jag har tittat i kurslitteratur för lärare från 60-, 70- och 80-talet för att få en uppfattning om 

hur de fyra räknesätten behandlades i skolan på denna tid. Här följer en beskrivning av olika 
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algoritmer som använts i skolorna och hur författarna till dessa böcker ville att lärare skulle 

introducera och arbeta med främst addition och subtraktion. Under rubriken förkunskaper tar 

jag upp vad den aktuella författaren Birgitta Rockström nämner om vilka förkunskaper 

eleverna bör ha innan de börjar arbeta med de fyra räknesätten. 

 

2.6.1 Förkunskaper 

När elever ska arbeta med de fyra räknesätten måste de först ha en klar taluppfattning av de 

ingående talen och därefter en förståelse för respektive räknesätts innebörd, t.ex. att addition 

innebär att man lägger ihop talen. Genom att införskaffa goda tabellkunskaper finns 

förutsättningar för att lyckas bra i matematiken. Finns alla tabellkombinationer i de fyra 

räknesätten i långtidsminnet kan eleven snabbt och utan ansträngning plocka fram dem. Tid 

och tankekraft kan då ägnas åt andra matematiska moment. (Rockström 2000) Wiggo Kilborn 

och Madeleine Löwing har under flera år studerat hur matematikundervisningen bedrivs i 

såväl Sverige som andra länder. De belyser i boken ”Huvudräkning – en inköpsport till 

matematiken” från 2003, de brister många elever har i just grundläggande räkning och 

taluppfattning. Dessa brister har uppmärksammats tidigare och i Birgitta Rockströms bok 

”Skriftlig huvudräkning” (2000) påträffas följande citat:  
Huvudsaken är att man inte börjar på ett för högt talområde. Ty luckor här som i allt matematiskt 

vetande är en farlig sak.  Den räknande kommer härigenom att anses av sig själv och andra som 

obegåvad. Barnet mister lusten och – så har vi ytterligare en dålig räknare. (K.G. Jonsson, 

Handledning vid den första räkneundervisningen, 1920 ) 

(s. 13) 

 

2.6.2 Addition 

Det räknesätt som introduceras först i skolan är addition. Vissa barn klarar av enkla 

additionsoperationer redan vid skolstarten. Kanske beror detta på rena gissningar, men det kan 

även bero på erfarenheter från vardagslivet eller med hjälp av träning från vuxna.  

(Valinder 1983a)  

 

Piaget (1896-1980) studerade barns tänkande och intelligens för att formulera en teori om 

kunskapens uppkomst och utveckling. Han menade att kunskap är något som människan 

konstruerar utifrån sina erfarenheter och barn måste ha en verklig anknytning till det abstrakta 
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tänkandet. (Stensmo 1994) För att klara av att tänka och räkna ut en additionsoperation måste 

barnen enligt Piaget arbeta med konkret material och utföra operationen i handling. För att 

förstå tecknen + och = måste de även förstå beteckningarna lägga ihop och jämföra. Innan 

eleverna börjar arbeta med algoritmer i sina skrivhäften bör därför läraren arbeta med 

laborativt material för att först demonstrera algoritmerna. (Valinder 1983b) 
När uppgifterna blir mer avancerade och barnen ska addera termer med hundratal, tiotal och ental, 

måste eleverna veta, vad de adderar. Termerna måste analyseras. 

(Hultman m.fl. 1965 s.18) 

 

Vi ska titta på hur additionsalgoritmer kunde introduceras: 

I en lärobok för lärare på 60-talet ges förslaget att arbeta med pappskivor i olika färger och 

former, och en flanellograf för demonstration av hundratal, tiotal och ental. På flanellografen 

placeras talen som presenteras av pappskivorna, under varandra precis som i en algoritm. 

Exempel: 14 + 19 

■ ▪ ▪ ▪ ▪ 

■ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 

Tiotalen och entalen läggs ihop var för sig. De 13 entalen, ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ växlas 

till 1 tiotal, ■ och 3 ental, ▪ ▪ ▪. Tillsammans med de övriga två tiotalen blir det 3 tiotal och 3 

ental, 
■ ■ ■ ▪ ▪ ▪ 
vilket representeras talet 33.  

Detta kan sedan visas med uppställningen     14 
         +  19 
             33 

(Hultman m.fl. 1965) 

 

I skolan på 80-talet kunde ett tiobasmaterial användas för ett laborativt arbete med 

positionssystemet i skolan. Materialet bestod av enhetskuber, stavar, plattor och kuber. 

Enhetskuberna representerade ental, stavarna tiotal, plattorna hundratal och kuberna tusental. 

Genom att arbeta med detta material fick eleverna en visuell bild av hur talen såg ut. Att 

arbeta parallellt med detta material och räkneuppställningar kunde eleverna tydligt se 

sambandet. (Hellström 1983)  
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2.6.3 Subtraktion 

Marta Valinder (1983b) nämner subtraktion som det motsatta räknesättet till addition. 
 Addition är att ta samman, subtraktion är att ta isär.  

(s.143) 

 

Valinder tar även upp hur Piaget anser att addition och subtraktion ska behandlas. Han menar 

att addition och subtraktion bör  behandlas samtidigt eftersom de är två sidor av samma sak.  

5 + 2 = 7 och 7 – 2 = 5. Precis som vid addition bör eleverna arbeta med laborativt arbete 

parallellt med algoritmskrivning i räknehäften. Det är även viktigt att träna subtraktion med 

växling stegvis. Eleverna måste behärska enkla subtraktioner inom talområdet 0-18 innan de 

ger sig på algoritmer, först utan och sedan med växling. Detta poängteras även i 

lärarhandledningen till boken ”Räkning” av Johansson & Kilborn (1982) som ingick i PUMP-

projektet på 70-talet. Som nämnts tidigare uppmanades lärarna i denna bok att genomföra 

diagnoser på sina elever för att vara säkra på att eleverna hade rätt förkunskaper innan de gav 

sig på algoritmerna. 

 

Hultman m.fl. (1965) tar upp den äldsta subtraktionsmetoden som användes i Europa. Här 

genomförde man subtraktion från vänster till höger enligt följande exempel: 

    325 3 minus 1 är 2, men man skriver bara 1 för 1 måste reserveras till nästa 
 - 146             subtraktion. 12 minus 4 är 8, fast man skriver bara ut 7. 1 måste reserveras 
   179              till nästa subtraktion. 15 minus 6 är 9. 
 
På 1400- och 1500-talen rekommenderades dock räkning från höger till vänster.  

 

Författarna nämner även vilka problem som kan uppstå då en subtraktionsalgoritm utförs: 

Problem med subtraktionsalgoritmen uppstår ofta då man är tvungen att ”låna”.  
       1010 5 ental minus 6 ental går inte. Då lånar vi 1 tiotal och växlar 

   325 till 10 ental som skrivs ovanför entalsraden. 15 ental minus 6 ental 
 - 146 är 9 ental Nu har vi 1 tiotal kvar och 1 tiotal  minus 4 tiotal går inte. Då 
   179 lånar vi 1 hundratal och växlar till 10 tiotal som skrivs ovanför tiotalsraden. 

11 tiotal minus 4 tiotal är 7 tiotal. 2 hundratal minus 1 hundratal är 1 
hundratal. 

 

Nästa problem uppstår när man måste ”låna över noll” 
   1010 3 ental minus 8 ental går inte. Då måste vi låna. Eftersom det inte finns några 
  103 tiotal att låna av måste vi låna av hundratalen. 1 hundratal växlas till 10 tiotal., 
 -  58 och 1 tiotal växlas till 10 ental. Vi får då 9 tiotal och 13 ental,  
    45 och vi kan ta 13 ental minus 8 ental som blir 5 ental. 9 tiotal minus 5 tiotal blir 
  4 tiotal.  
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Metoden att ställa upp subtraktionsuppgifter kallas på föregående sida för ”lånemetoden”. 

Många lärare gillade inte ordet ”låna” eftersom ”man inte betalar igen”. 

Strecköverstrykningen i exemplen kan vara till en nackdel då en slarvigt skriven siffra kan bli 

en annan siffra vid överstrykning. Därför rekommenderar Hultman m.fl. (1965) en 

överstrykning av ”flaggmodell” där strecket sätts snett uppe till höger om siffran.  

 

”Lånemetoden” är den subtraktionsalgoritm som användes flitigast i skolan. Andra algoritmer 

som användes var ”utfyllnadsmetoden” och ”likatilläggsmetoden”. (a.a) 

 

Exempel: 1005 – 386  

Utfyllnadsmetoden 

1005 – 386 = ?    skrivs    386 + ? = 1005 

   Algoritm  Utförande 

    386       11__ 
 +____       386 
  1005  +   619 
      1005 
Vilket minsta tal ska adderas till 6, så att summan slutar på 5? Svar: 9. 9 + 6 = 15. 9:an skrivs under 6:an och vi 

håller 1 i minne och skriver det på hyllan. 1 + 8 = 9. Vilket minsta tal ska adderas till 9, för att summan ska 

sluta på 0? Svar: 1. 9 + 1 = 10. 1:an skrivs under 8:an och vi håller 1 i minnet som skrivs på hyllan. 3 + 1 = 4. 

Vilket minsta tal ska adderas till 4 för att summan ska bli 10? Svar: 6. 6:an skriver vi under 3:an.  

1005 – 386 = 619. 

 

Likatillägsmetoden  

 Algoritm  
  5 ental minus 6 ental går inte. Då lägger man till 10 ental till de 5 och ökar 

  1005 samtidigt samma antal till de 386. 10 ental = 1 tiotal. En punkt ovanför 8:an  
 -   386 markerar att vi har lagt till 1 tiotal. Räkna: 15 – 6 = 9. 0 tiotal minus 9 tiotal 
     619 går inte. Vi lägger till 10 tiotal till de 0 i 1005 och vi ökar samtidigt samma  
  antal till de 386. 10 tiotal = 1 hundratal. En punkt ovanför 3:an markerar att vi 
  lagt till 1 hundratal. Räkna: 10 tiotal minus 9 tiotal = 1 tiotal. 0 hundratal  
  minus 4 hundratal går inte. Vi lägger till 10 hundratal till de 0 i 1005 och ökar 
  samtidigt samma antal till de 386. 10 hundratal = 1 tusental. En punkt ovanför 
  det obefintliga tusentalet i 386 markerar att vi lagt till 1 tusental. Räkna:  
  hundratal minus 4 hundratal = 6 hundratal. 1 tusental – 1 tusental = 0 tusental. 
(Hultman m.fl. 1965) 
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2.6.4 Multiplikation  

Multiplikationsalgoritmer med den ena faktorn ensiffrig introducerades på lågstadiet. För 

arbete med algoritmer är det nödvändiga kunskaper att behärska multiplikationstabellerna. 

(Paulsson 1983a)  

 

För att förstå vad som sker vid en uppställning i multiplikation bör vi studera följande 

exempel: 74 · 6 

4 ental ska multipliceras med 6 vilket ger produkten 24, alltså 2 tiotal och 4 ental. Därefter ska 

7 tiotal multipliceras med 6. 7 · 6 = 42, alltså 42 tiotal som ska adderas till de tidigare 2. Vi får 

då 44 tiotal vilket även betyder 4 hundratal och 4 tiotal. Totalt får vi 4 hundratal, 4 tiotal och 4 

ental. Detta kan även förklaras på följande vis: 

74 · 6 = ((7 · 10) + 4) · 6 = (7· 6 · 10) + (4 · 6) = (42 · 10) + 24 = ((42 + 2) · 10) + 4 =  

(44 · 10) + 4 = (4 · 100) + (4 · 10) + 4 = 400 + 40 + 4 = 444  

(Gamstedt 2000) 

Algoritmen för ovanstående tal är:  

     74 
·    6  2 
 444 

 

Minnessiffrans position i multiplikationsalgoritmen placeras ofta vid sidan av algoritmen, 

men kunde förr även placeras ovanför algoritmen liksom vid addition: 
      2       
       74 

·    6 
   444 
 

Vid multiplikation med den ena faktorn innehållande en nolla ser algoritmen ut så här: 

 15 
·  70  3  
1050 

Här ställs nollan utanför algoritmen och flyttas sedan ner för att varje siffra ska få sitt rätta 

platsvärde (5:an blir tiotal, 1:an blir tusental). 

 

Vid multiplikation med båda faktorerna flersiffriga kan en algoritm ha följande utseende: 
             13      13 

    · 14  1  ·   14  1 
           52    130 

 + 13      ←   +  52 
        182                         182 
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I den första algoritmen börjar man med 13 · 4 för att därefter multiplicera 13 med 10. Pilen 

markerar att nollan inte är utsatt vid entalspositionen för 13 · 10. Det varierade om denna plats 

lämnades tom eller markerades med 0. I den andra algoritmen börjar man med multiplikation 

av tiotalssiffran 13 · 10 och därefter 4 · 13. I denna algoritm är 0: an utplacerad vilket ofta 

förekom vid algoritmer av detta utseende. Den sista algoritmen av ovanstående två, är den 

som knyter bäst an till huvudräkning eftersom man börjar multiplicera tiotalen. Av tradition 

var det ändå den första algoritmen som användes i huvudsak. (Paulsson 1983a) 

 

2.6.5 Division  

Under många århundraden fram till 1800-talet var ”strykningsmetoden” eller ”galär-metoden” 

den vanligaste algoritmen i division i Europa. Algoritmen var omständlig och svår, speciellt 

vid höga tal. Efter 1800-talet infördes den italienska algoritmen och Celsius´ algoritm som 

användes i svenska skolor till långt in på 50-talet. 1955 rekommenderade Skolöverstyrelsen 

den angloamerikanska divisionsalgoritmen, som i dagligt tal kom att kallas ”trappan”.  

 
   Celsius´ algoritm           Italienska algoritmen               Trappan      
   5894 : 7 = 842                                     5894    7                               842  
− 56                                        − 56       842                       7  5894     
      29                                                         29                                  − 56 
   − 28                                                     − 28    29 
        14                                                         14                                   − 28                        
     − 14                                                      − 14       14 
          0                              0                         − 14 
                                  0 
   
Fördelarna med ”trappan” var många men en stor nackdel var att många placerade siffrorna 

på fel ställe i algoritmen, speciellt när nämnaren var större än täljaren, ex. 
16
4  skrevs felaktigt 

4   16   
 

1979 rekommenderades därför en ny variant av ”trappan”.  Nämnaren skulle istället placeras 

till höger om täljaren och den nya algoritmen fick namnet ”liggande stolen”. Se nästa sida för 

utförande. 
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Liggande stolen                                                

    0842                              
    5894    7                         

      −56                                       
               29 
         − 28 
                  14 
          − 14 
                      0 
 

I läroböcker från 80-talet nämns att algoritmen i division ansågs som den svåraste av alla i de 

fyra räknesätten. Förutom division medverkar även multiplikation och subtraktion på vägen 

genom algoritmen. Även rent skrivmässigt hade eleverna problem med denna algoritm. 

Författaren rekommenderar att arbeta med laborativt material parallellt med den skrivna 

algoritmen för att förhindra att eleverna endast lägger på minnet hur algoritmen skall 

genomföras. (Paulsson 1983b) 

 

2.7 Skriftlig huvudräkning  

Som nämnts tidigare har miniräknarens genombrott i skolan medfört en förändring i skolans 

matematikundervisning. Eleverna använder inte längre traditionella algoritmer för beräkning 

av krångliga uppgifter, utan istället läggs vikten på huvudräkning och överslagsräkning. De 

ska med sin huvudräkning kunna uppskatta rimligheterna i de svar som fås med 

miniräknarens hjälp. Skillnaden mellan algoritmräkning och huvudräkning är att en algoritm 

genomförs alltid på exakt samma sätt, oavsett vilka tal som ingår i uppgiften. Huvudräkning 

kan se olika ut beroende på vilken metod huvudräknaren anser vara mest effektiv för 

uppgiften. Huvudräkning kräver dock en god taluppfattning och en god säkerhet i räknelagar 

och räkneregler. Huvudräkning har även en begränsning vid beräkningar av större tal då dessa 

tal och operationer kan vara svårt att hålla i huvudet samtidigt. Att göra stödanteckningar efter 

hand kan vara ett sätt att avlasta minnet. Detta kallas ibland för skriftlig huvudräkning. 

(Löwing & Kilborn 2003) 

 

Birgitta Rockström, läroboksförfattare och fortbildare i matematik, gav år 2000 ut läroboken 

”Skriftlig huvudräkning”. Hon berättar hur skriftlig huvudräkning har förändrat hennes 

traditionella matematikundervisning till en undervisning som bygger på elevernas medverkan. 
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Deras kreativitet, analytiska och logiska förmåga tas till vara och utvecklas. Hon anser att 

elevernas förståelse för matematiska begrepp och samband har stärkts, samtidigt som de 

upplever räknandet som rolig och intressant. 

 

Ronny Ahlström är en annan läromedelsförfattare med flera års erfarenheter som matematik- 

och speciallärare, som vill avstå från de traditionella standardalgoritmerna. Han håller 

föreläsningar om varför det är dags att avstå från algoritmräkning. Bl.a. höll han i en 

föreläsning vid matematikbiennalen i Norrköping 2002. Han menar att traditionell 

algoritmräknig inte stärker det matematiska tänkandet utan istället orsakar problem, i 

synnerhet för elever som har svårigheter i matematik. (Matematikbiennalen 2002) 

 

Nedan följer en beskrivning på hur skriftlig huvudräkning kan se ut, taget ur Birgitta 

Rockströms lärobok. 

Vid skriftlig huvudräkning adderas varje talsort för sig som i följande exempel:  

128 + 267 = 300 + 80 + 15 = 395      

Till skillnad från tidigare algoritmräkning adderar man här först hundratalen, sen tiotalen och 

sist entalen. Är eleven väl förtrogen med huvudräkning kan hela mellanledet hoppas över och 

uppgiften löses direkt utan anteckningar. Att räkna varje talsort för sig, kan användas vid alla 

additionsuttryck och av alla elever. Beroende på uttryckets utseende kan det finnas mer än en 

uträkningsmetod. Eleverna får därmed friheten att välja den metod som verkar lättast.  

 

Uppgiften 23 + 17 + 32 + 44 + 16 kan ha följande lösningsmetoder: 

23 + 17 + 32 + 44 + 16 = 110 + 22 = 132   Tiotalen och entalen räknas ihop var för sig 

23 + 17 + 32 + 44 + 16 = 40 + 32 + 60 = 132  Termer som ger ”runda tal”, ex. 23 + 17, samlas ihop 

23 + 17 + 32 + 44 + 16 = 55 + 44 + 33 = 99 + 33 = 132  Här hittas  en ”rolig” talserie 

 

Vid användandet av skriftlig huvudräkning vid subtraktion kan man precis som vid addition 

välja att räkna varje talsort för sig, 

87 – 32 = 50 + 5 = 55 

Föst subtraheras tiotalen 80 – 30 = 50, sedan entalen 7 – 2 = 5.  

Alla tal är dock inte lika lätta, 

64 – 47 = 20 – 3 = 17    

När eleven ska subtrahera 4 med 7 fattas det 3 och därför skriver eleven -3.     
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Det finns andra sätt att tänka när man ska lösa liknande problem, 

93 – 48 = 95 – 50 = 45 Öka termerna med samma tal, skillnaden mellan dem är ändå den samma 

93 – 48 = 2 + 43 = 45 Här tänker man med utfyllnad 

 

Ibland kan det vara lättare att använda sig av utfyllnad, 

638 – 486 = 14 + 100 + 38 = 152 

 Här går man baklänges och börjar med talet 486. Antalet steg upp till 500 anges. Därefter 

anges hur många hundratal det är till 600. Sist anges hur många steg det är från 600 till 638. 

 

Vid multiplikation kan även här eleven använda sig av skriftlig huvudräkning,  

4 · 365 = 1200 + 240 + 20 = 1460 

Att multiplicera varje talsort för sig kan användas vid alla multiplikationer. 

Ett annat alternativ är att dela upp faktorerna, 

36 · 25 = (9 · 4) · 25 = 9 · 100 = 900 

eller om den ena faktorn är nära ett helt tiotal, hundratal o.s.v., 

6 · 295 = (6 · 300) – (6 · 5) = 1800 – 30 = 1770 

Genom att använda metoden hälften – dubbelt kan uppgifterna bli enklare att lösa, 

12 · 24 = 6 · 48 = 240 + 48 = 288 

 

Kort division kallas den räknemetod eleverna använder sig av i dag för uträknande av 

divisionsuppgifter. Enligt Birgitta är fördelen med denna metod framför ”liggande stolen”, att 

eleven tydligt ser divisionsuttrycket, använder likhetstecknet och att svaret därmed hamnar på 

”rätt ställe”.  

Exempel:        1 2   

                     247
3

741
=  

Tankegången är enligt följande:  

3 i 7 går 2 gånger, 1 blir över som sätts som minnessiffra.  

3 i 14 går 4 gånger, 2 över som sätts som minnesiffra. 

3 i 21 går 7 gånger 

 

Denna metod beskrivs i boken endast med ensiffrig nämnare. Är nämnaren flersiffrig föreslås 

förkortning eller förlängning av talet, vilket jag inte tänker ta upp här. 
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3  Empirisk del 

3.1 Problemprecisering 
Mitt syfte utmynnar i följande frågeställningar: 

I en specifik klass undrar jag…  

• hur fungerar samarbetet mellan förälder/föräldrar och barnen i matematik? 

• vilka algoritmer använder barnen och deras föräldrar i de fyra räknesätten? 

• önskar föräldrarna stöd från skolan med matematikundervisning och hur skulle detta 

stöd kunna ges? 

 

3.2 Metod och genomförande 

3.2.1 Skolan och elevgruppen 

Klassen som jag valde att undersöka i detta arbete är en femteklass bestående av tio pojkar 

och sex flickor. Valet av denna klass föll sig naturligt då min brorsdotter går i densamma. På 

så vis kunde jag dra nytta av henne och hennes föräldrar då jag planerade och utförde min 

undersökning.  

 

Skolan klassen går på är en F-6 skola med ca. 250 elever. Skolan är belägen ute på 

landsbygden med elever både från bygden och intilliggande byar och städer. 

 

3.2.2 Enkätundersökning 

Enligt Johansson & Svedner (1998) är användande av enkät en bra metod om man har som 

avsikt att genomföra intervjuer, där man behöver ett underlag för val av frågor vid intervjun.  

Jag önskade att få ett brett perspektiv på vad föräldrar och elever har för uppfattning kring 

hemarbetet i matematik, och därför valde jag att dela ut två nästan identiska enkäter; den ena 

riktad till eleverna (se bilaga 2, s.54) och den andra riktad till föräldrarna (se bilaga 3, s.56). 

Genom att dela ut en enkät kunde jag även få reda på vilka algoritmer de båda grupperna 

använder sig av i de fyra räknesätten. Då jag konstruerade min enkät valde jag att ha 

övervägande fasta svarsalternativ, därför att få orkar skriva fullständiga svar vid öppna frågor 

(a.a).  
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Enligt Karin Permer (050415) som är universitetslektor i pedagogik på Högskolan 

Kristianstad, är det viktigt att man inleder sin undersökning med en pilotstudie. Denna studie 

som genomförs på en grupp individer visar om undersökningen leder till önskvärd 

information. Jag lät föräldrarna till en elev i klassen läsa igenom enkäten som riktade sig till 

föräldrarna, och deras barn läste igenom enkäten riktad till eleverna. Därefter fick de komma 

med kommentarer angående utformningen och innehållet. Detta resulterade i ett par 

förtydligande i enkäterna och omformulering av ett par frågor. Eftersom jag lät så få testa min 

enkät kan man inte kalla detta för en pilotstudie, men jag fick i alla fall en liten uppfattning 

om vad som kunde förbättras. 

 

Det var viktigt för mig att kunna jämföra förälderns svar med respektive barns svar. Därför 

numrerade jag enkäterna mellan 1 och 16, både på föräldrarnas och på elevernas enkäter. Jag 

delade ut föräldrarnas enkäter vid ett föräldramöte där alla utom representanter för två elever 

var närvarande. Föräldrarna till dessa två elever fick fylla i enkäten hemma för att sedan 

lämna dem till klassens lärare, som vidarebefordrade dem till mig. Föräldramötet hölls i 

klassens klassrum där föräldrarna satt vid respektive barns skolbänk. Samtidigt som jag 

delade ut föräldrarnas enkäter, fick varje förälder en enkät till sitt barn. Denna enkät hade då 

samma nummer som förälderns enkät och den stoppades ned i elevens bänk för att kunna 

fyllas i två dagar senare. Då jag besökte klassen var alla barn var närvarande, och de kunde 

ställa frågor direkt till mig om det var några oklarheter.  

 

Vid bearbetningen av enkäterna valde jag att sammanställa dem på olika sätt. Först 

sammanställde jag svaren till respektive fråga från de båda grupperna, var för sig. Detta 

gjorde jag för att kunna jämföra svaren i respektive grupp och för att få en uppfattning om vad 

föräldrar och elever i stort anser om hemarbetet i matematik. Jag fick en god uppfattning 

kring varje förälder och elevs matematikkunskaper i förhållande till de andra i gruppen. Jag 

delade även upp svaren mellan flickor och pojkar respektive mammor och pappor. På så vis 

skulle jag eventuellt kunna ta hänsyn till genusaspekten vid sammanställningen om jag så 

tyckte det var nödvändigt. Nästa steg var att jämföra förälderns svar med respektive barns 

svar. Jag förde noggranna anteckningar kring varje par och mina egna åsikter och funderingar 

kring svaren antecknades. På så vis togs all information i beaktning vid tolkning av svaren, 

såsom när föräldern läste matematik senast, och vem som hjälper till med läxan i matematik 

m.m..  
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För att presentera resultatet från enkätundersökningen på bästa möjliga sätt har jag valt att 

göra en del tabeller och diagram. Under rubriken ”resultat” presenterar jag det mest väsentliga 

som jag fått fram ur enkäterna.  

 

3.2.3 Intervjuundersökning 

När undersökningen går ut på att få reda på vad enskilda individer har för uppfattning i vissa 

frågor, är intervjumetoden den bästa metoden för att söka svar. (Bjurwill 2001) Jag valde att 

genomföra intervjuer med fyra elever från klassen tillsammans med deras förälder eller 

föräldrar. Vid två av intervjuerna var båda föräldrarna närvarande. Syftet med intervjun var att 

jag skulle fördjupa mig i resultaten från enkäterna. Jag utgick från resultaten av dessa och 

utökade med mer bakgrundsinformation gällande deras tidigare erfarenheter av matematiken. 

Att genomföra intervjun med både förälder och elev var ett medvetet val för att kunna få 

bådas åsikter och höra deras diskussion kring mitt ämne. Jag intervjuade även klassens 

vikarierande lärare som varit i klassen en termin, och de ansvariga för skolans ”läxhjälp”. 

 

Jag valde att genomföra s.k. semistrukturerade intervjuer vilket jag ansåg vara den bästa 

intervjumetoden i min undersökning. Vid dessa intervjuer ges den intervjuade möjligheten att 

ge sin personliga syn och åsikter. Frågorna kan till viss del variera från intervju till intervju 

men den som intervjuar har förutbestämda områden och frågor som skall tas upp. Intervjuaren 

är däremot inställd på att vara flexibel när det gäller områdenas ordningsföljd. (Denscombe 

2000) Intervjuerna som jag bandade skrev jag ned ordagrant för att få med allt som hade 

sagts. 

 

Från början var mitt upplägg en rent strukturerad intervju med en lista med färdiga frågor. 

Men precis som vid enkätundersökningen genomförde jag en intervju med ett par föräldrar 

med barn på prov. Detta medförde att jag ändrade mitt upplägg och lät de intervjuade tala mer 

fritt eftersom jag insåg att mer uttömmande svar erhölls på detta sätt. Efter nedskrivningen av 

intervjuerna markerades de citat som bäst passade in på de olika områden jag valt att beröra. 

Jag har därefter valt att presentera resultaten från intervjuerna i olika områden, där citaten från 

intervjuerna kompletterar resultaten från enkäterna. 
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3.2.4 Forskningsetik 

Vetenskapsrådet (2004) har utarbetat anvisningar för forskningsetik inom humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning.  Deras anvisningar har jag tagit hänsyn till då jag har 

genomfört min undersökning.  

 

Det första kravet handlar om att deltagarna i undersökningen ska få information om vem som 

genomför undersökningen, undersökningens syfte och till viss del hur den kommer att 

genomföras.  

 

Det andra kravet som Vetenskapsrådet presenterar är att forskaren måste be om medgivande 

från deltagarna. Är deltagarna inte myndiga skall målsman informeras och tillfrågas om 

barnen får medverka.  

 

Det tredje huvudkravet är att deltagarna ska vara säkra på att deras anonymitet skyddas. I den 

slutgiltiga rapporten ska man inte kunna identifiera vare sig skola, elever eller föräldrar.  

 

Fjärde huvudkravet är att informationen som fås i undersökningen endast får användas för 

forskningens ändamål. 

 

Innan jag delade ut enkäterna till både föräldrar och elever, informerade jag om ovanstående 

punkter. Enligt Johnasson & Svedner (1998) finns några punkter man ska följa då man väljer 

att spela in intervjuerna på band. Jag var först tvungen till att få ett tillstånd av dem som 

skulle bli intervjuade. Dessa blev också försäkrade om att ingen annan än jag skulle lyssna på 

bandet och att materialet förstördes efter bearbetning. En viss misstro till inspelningen möttes 

av några elever, men skepsisen försvann då jag försäkrade dem om att endast jag skulle lyssna 

på inspelningen av intervjun. 

 

3.3 Redovisning av resultat 

Under denna rubrik presenteras den vikigaste informationen som framkommit av enkät- och 

intervjuundersökningarna. Jag har valt att presentera detta i form av fyra olika områden; 
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föräldrarnas bakgrund, hemarbetet i matematik, de fyra räknesätten och läxhjälp för elever 

och föräldrar. För fullständigt resultat av enkätundersökningarna se bilaga 4, s.58. 

 

3.3.1 Föräldrarnas bakgrund 

Av enkäterna fick jag reda på vilket år föräldrarna var födda. Genom att räkna med att de var 

elva år när de gick i femte klass, har jag kommit fram till vilken läroplan de då följde och 

detta presenterar jag i form av ett diagram, se diagram 1. Alla föräldrar, utom en pappa, som 

medverkade i intervjuerna följde Lgr 69 då de gick på mellanstadiet. Pappan följde Lgr 80. 

Under denna rubrik vill jag även presentera föräldrarnas egen syn på den 

matematikundervisning de fick på mellanstadiet och vilka likheter eller olikheter de kan se i 

förhållande till sitt barns matematikundervisning. Detta kan läsas som citat, direkt hämtade ur 

intervjuundersökningarna. 

 
Vilka läroplaner har föräldrarna följt när de gick på mellanstadiet? 
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Diagram 1 
 
Här kan man se att övervägande del av föräldrarna följde Lgr 69 då de gick på mellanstadiet. 
 
Vilka erfarenheter har du från din egen matematikundervisning på mellanstadiet? 
 

Pappa: Jag kommer ihåg att vi hade sån härrade mängdträning. Man skulle cirklar å större än 

mindre än å sånt. Det traggla vi rätt mycket för det var några som hade svårt för det härra.  

 

Mamma: Jag kommer väl inte ihåg så där jätte mycket, men jag kommer ihåg mina böcker i alla 

fall… Och sen kommer jag ihåg att vi hade en sån härra, en speciell bok som var sån härra eh, äh 

ja prov för vad man hade kunnat vid varje avsnitt som man hade gjort. [---] Diagnosboken eller 

vad den hette. Ja. 
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Mamma: Det var ju bra med dom här diagnostiska proven tyckte jag… Då fick man ju lite koll på 

det själv också. Man fick ju göra det en gång till sen det här som man inte riktigt hade 

förstått…fick man ju. Hade man inte förstått kunde man ju inte. 

 
Det kan nämnas att nästan samtliga föräldrar nämnde ordet diagnoser eller prov då de gav 

svar på denna fråga. En del nämnde även att de tränade ofta på multiplikationstabellerna. 

 

Kan ni se några likheter eller olikheter mellan er egen matematikundervisning och ert 
barns matematikundervisning? 
 

Mamma: Vi hade inte så mycket … huvudräkning. [---] Sen känner jag lite att vi satt och räkna, 

räkna, räkna, räkna liksom samma saker jätte länge. Det gör dom inte nu. 

 

Pappa: Men så är det här med divisionen. Den har ju förändrats hundratals gånger (skratt). Mina 

föräldrar räkna på ett vis, jag räknar på ett vis, min son på ett annat. 

 

Några andra berättar att barnens matematik verkar mer avancerad idag än vad de själva kan 

minnas att den var. De anser även att tempot är högre nu än då. 

 

Jag var även intresserad av att veta när de läste matematik senast, vilket de fick svara på i 

enkäten. De fick även svara på om de ansåg att de hade svårigheter att hjälpa sitt barn med 

matematiken. Svaren från dessa båda frågor har jag satt samman i en tabell se tabell 1. Jag vill 

se om det finns ett samband mellan föräldrarnas upplevelse om hur samarbetet i matematik 

fungerar, med när de läste matematik senast.  

 

 Ja, för det mesta Ja, ibland Nej, inte alls 

Grundskolan           1       1         2 

Gymnasiet           1       6         3 

Komvux           0       2         1 

Högskolan           0       0         2 

Tabell 1. Jämförelse mellan när föräldrarna läste matematik  

senast och om de har svårigheter att hjälpa sitt barn med matematiken. 

 

Denna tabell visar att de flesta som läste matematik på gymnasiet upplever att de ibland har 

svårigheter att hjälpa sitt barn med matematiken. De som läst matematik på högskolan har 

inga problem alls, medan de som inte läst matematik sedan grundskolan har delade meningar 
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angående problematiken med hemarbetet i matematik. Några av dem som läst matematik på 

Komvux anser sig också ibland ha problem med matematiken. 

 

3.3.2 Hemarbetet i matematik 

I enkäterna fick föräldrar och elever svara på frågor angående hur hemarbetet i matematik 

fungerade. Jag var intresserad av att veta om eleverna ansåg att de fick den hjälp de behövde 

när de frågade om hjälp med läxan i matematik. Som nämndes tidigare fick föräldrarna svara 

på frågan om de ansåg sig ha svårigheter att hjälpa sina barn med matematiken. Under denna 

rubrik sammanställer jag svaren från både elever och föräldrar i denna fråga och presenterar 

det i en och samma tabell, se tabell 2. Här är det viktigt att tänka på när man läser av tabellen, 

att 1 motsvarar en förälder med tillhörande barn. Ur tabellen kan man t.ex. se att 2 föräldrar 

svarade att de aldrig hade problem med matematiken medan deras barn ansåg att de bara 

ibland fick den hjälp de behövde då de frågade om hjälp. En förälder svarade att barnet aldrig 

behövde någon hjälp och jag väljer att inte ha med dennes svar i detta resultat. 

 
Föräldrarnas svar → 

Elevernas svar ↓ 

Ja, för det 

mesta 

Ja, 

ibland 

Nej, inte alls

Ibland        1     1         2 

Ja, alltid        1     7         6 

Tabell 2. Anser föräldrarna att de har svårigheter att hjälpa sitt barn, och får  

eleven den hjälp som behövs när hjälp efterfrågas 
 

Här kan man se att föräldrar och barn inte alltid har samma uppfattning kring hur hemarbetet i 

matematik fungerar. Hela 11 par (föräldrar med respektive barn) hade olika uppfattningar om 

detta. Eleverna hade överlag en positivare inställning och menade att de alltid fick den hjälp 

de behövde medan deras föräldrar var mer tveksamma och menade att de ibland fick problem 

med deras barns läxa i matematik. Att ett barn svarade att den alltid fick den hjälp som 

behövdes medan föräldern svarade att det för det mesta uppstod problem kan vara lite 

anmärkningsvärt. 
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Jag bad de föräldrar och elever som ansåg att det ibland eller för det mesta uppstod problem 

vid hemarbetet i matematik, fylla i varför dessa problem uppstod. Här är det viktigt att notera 

att endast 11 av 19 föräldrar och 4 av 16 elever svarade på denna fråga. De gavs även 

möjligheten att ge mer än ett svarsalternativ. 

 
Varför uppstår det problem vid hemarbetet i matematik enligt elever och föräldrar? 
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Diagram 2.  
 

Ur diagrammet kan man göra kopplingen att eleverna inte förstår föräldrarnas förklaring p.g.a. 

att föräldrarna ställer upp på ett annat sätt. Då upplever även föräldrarna att deras barn inte 

förstår deras förklaringar. Några föräldrar menar även att de inte förstår barnens uppgifter. 

 

I intervjuerna bad jag föräldrar och elever berätta om hur hemarbetet i matematik fungerade 

och vilka problem som kunde uppstå, för att kunna ge en tydligare bild av resultaten från 

enkäterna. Detta presenteras i form av citat. Här svarar två elever på om de behöver hjälp med 

matematikläxan och deras föräldrar kommenterar deras svar. Sedan kan ni läsa om två 

mammor som svarade på frågan om de kan hjälpa sitt barn med läxan i matematik. 

 
Son: Nä det är bara ibland. Det är inte så ofta. Men bara på vissa när jag inte är helt säker. 

Pappa: Ibland skruvar jag till det för jag gör lite annorlunda. Då kan vi bli lite ovänner… 

Resultatet blir det samma men vi räknar på olika sätt. 

 

Dotter: Ähm jag brukar nog göra det själv [---] Och om jag inte förstår så brukar jag fråga 

mamma eller pappa men om dom inte heller förstår så brukar jag fråga lärarna. Och så ibland säger 

läraren att jag ska hoppa över dom som jag inte förstår… för vi går ju alltid igenom det. 
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Mamma: Det brukar vara jag som inte förstår. Hon litar inte riktigt på mig. Är det inte så? (skratt) 

Dotter: Nja.  

Mamma:  Du frågar pappa istället. Det är nog lite så…  

Dotter: Mamma har lärt mig den med trappan. Jag tycker, jag brukar glömma den. Det är mycket 

lättare att ställ upp som jag gör. 

 

Mamma: Vi försöker hjälpa vår dotter.. men med uppställningarna fixar vi inte riktigt. Utan då 

visar vi henne dom uppställningarna som vi hade, eller så säger vi liksom att du får ta det med 

fröken i morgon. [---] För det är ju inte bara uppställningarna som är olika utan det är även 

termerna som man använder… som på minus t. ex., då heter det ju inte att man lånar längre… Och 

innan vi blev kloka på det härra. Jag satt och skulle lära mig detta och jag sa låna och min dotter 

visste inte vad det var. 

 

Mamma: …dom har inte lärt sig på samma vis som vi har lärt oss… Så sen när man då försöker 

förklara så tycker dom bara att man rör till det. Det stämmer ju inte alls med det som dom har lärt 

sig. [---] Det är nog mest vid division. 

Jag: Försöker du lära ditt sätt att ställa upp på? 

Mamma: Nä, men jag försökte det en gång (skratt) men det gick ju inte alls. Det är ju inte alls på 

samma sätt. 

  

Här nämner alla föräldrar problematiken med att de använder sig av andra metoder än vad 

deras barn gör. Detta gäller främst vid användandet av divisionsalgoritmer. Vissa föräldrar 

försöker lära sina barn sitt sätt att ställa upp divisionsuppgifter, andra låter läraren ta hand om 

det som barnet inte förstår.  

 

Klassens vikarierande lärare berättade vid intervjun att det inte var så lätt att veta om det var 

eleven själv eller föräldern som gjort uppgiften. Då menade hon att det inte var så lätt att veta 

vad eleverna kunde eller inte kunde. 
Så man hjälper aldrig sina barn, så det tror jag många föräldrar upptäcker för sent. För det har jag 

själv upptäckt i efterhand. Man tror att man är duktig när man sitter och hjälper sitt barn, att man 

gör mattetalen så dom lämnar in en matteläxa med alla rätt. Det är precis tvärtom. Då har ju 

läraren ingen chans att se vad man ska trycka på och repetera. Det är hur dumt som helst… och 

hjälpa barnen. 

 

3.3.3 De fyra räknesätten 

Ett av mina syften med detta arbete var att ta reda på vilka uppställningsmetoder föräldrar och 

elever använder i de fyra räknesätten. I enkäten bad jag dem att räkna ut fyra uppgifter, ett i 
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varje räknesätt. Om de valde att räkna ut dem med huvudräkning bad jag dem att skriva ned 

hur de tänkte. Nedan presenteras varje räknesätt för sig. För komplettering och utförligare 

resultat se bilaga 4, s.58. 

 

Addition:      43 + 839 

Av de 16 elever och 19 föräldrar som svarade på min enkät, använde sig 12 elever och 13 

föräldrar av denna uppställningsmetod: 
          1   

                               839          
    +     43   
          882   
   

Tre av föräldrarna tänkte enligt följande: 

830 + 40 = 870 + 3 + 9 =882 

40 + 840 = 880   Lägg till 2 = 882 

 839 + 40 = 879 + 3 = 882 

 

Subtraktion:    873 – 85     

12 elever och 11 föräldrar räknade ut uppgiften med hjälp av denna algoritm:        
       1010                                                      
                       873      
                      −     85          
      788             
  
 
Föräldrarna födda -48 och -51 satte ut överstrykningen snett upp till höger av siffran, enligt 

”flaggmodellen”, som tas upp under litteraturavsnittet i algoritmer för subtraktion. 

En förälder född 1951 använde en annan algoritm: 
 10 
                           1 110 
                           873 
                      85 
                    788 
 
Två av föräldrarna gav följande förklaring på hur de tänkte: 

 873 − 100 = 773 + 15 = 788 

 873 − 83 = 790 – 2 = 788  
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Multiplikation     13 · 7   

11 elever och 10 föräldrar beräknade uppgiften med följande algoritm: 
 
                      13         
            ·  7 2                            
              91   
    
En förälder gav följande förklaring: 10 × 7 = 70 + 7 × 3 = 91 

Fyra andra föräldrar tänkte: 

 10 · 7 = 70,  3 · 7 = 21,  70 + 21 = 91  
 
 
Division     5895 
                  3         
Sex föräldrar använde sig av ”trappan” för att räkna ut uppgiften: 
                           1965  
         3  5895     
         − 3 
                 28 
          − 27                      
                     19 
              − 18 
                          15 
                   − 15 
                             0                     
         

Ytterligare fyra föräldrar började skriva ”trappan” men hade glömt bort hur man utförde 

algoritmen.  
 

15 elever och en förälder löste uppgiften med ”kort division”:  
            2 1 1 

 1965
3

5895
=  

Endast åtta av dessa 15 elever lyckades lösa uppgiften korrekt. 

 

Två av föräldrarna använde andra algoritmer, se nästa sida: 
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Föräldern född -51:             Föräldern född -48: 
Celsius´algoritm           Italienska algoritmen             
       5895 : 3 = 1965                         5895     3              
        3                 3         1965                    
        28                                              28                             
        27                                              27             
          19                                              19                              
          18                                              18                
            15                    15 
            15                    15                
            00                       0                            
                       
 

I enkäten bad jag eleverna svara på frågan vilket räknesätt som var svårast att ställa upp. De 

11 föräldrar som ansåg sig ibland eller alltid ha problem med att hjälpa sitt barn med 

matematiken, fick svara på vilket räknesätt de tyckte var svårast att hjälpa dem med. Här hade 

både elever och föräldrar möjlighet att ge mer än ett svarsalternativ. 

 

Vilket räknesätt tycker eleverna är svårast att ställa upp och vilket räknesätt tycker 

föräldrarna är svårast att hjälpa sitt barn med? 
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Diagram 3 
 

Diagrammet visar tydligt att både föräldrar och elever anser att division är det svåraste 

räknesättet. 

 

I enkäten till föräldrarna ställde jag även frågan vad de tyckte om det nya sättet att ställa upp, 

d.v.s. skriftlig huvudräkning. 10 av de 19 föräldrarna svarade ”vet ej” men några av de övriga 

gav kommentarer som ni kan läsa om på nästa sida: 
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Det är bättre därför att: 

-  det är mycket logiskt tänkande. 

-  det är bättre att ha en grund, sedan kan man räkna på maskin 

-  det är så du gör sen i livet 

-  man lär sig mer grundligt då, känns det som 

-  man använder mer huvudräkning 

Det är sämre därför att: 

-  jag kan inte de nya räkneuppställningarna 

-  logiken inte framträder på samma sätt 

 

Här kan man se att vissa av föräldrarna har förstått att man genom skriftlig huvudräkning 

använder sig av mer huvudräkning än vid de traditionella algoritmerna. De menar även att 

man genom detta tankesätt får en bra grund inför vardagssituationer där huvudräkning kan 

behövas användas. 

 

Under intervjuerna frågade jag eleverna om de hade lärt sig skriftlig huvudräkning, vilket de 

också hade gjort i tredje klass. Alla eleverna föredrog dock uppställningar vid svårare 

uppgifter för de tyckte det var enklare. Vid enklare uppgifter använde de sig av vanlig 

huvudräkning eller skriftlig huvudräkning. 

 

3.3.4 Läxhjälp för elever och föräldrar 

På den aktuella skolan har det under en femveckorsperiod i slutet av vårterminen bedrivits ett 

projekt som kallats ”läxhjälpen”. Det är byns byalag som tillsammans med kommunens Barn- 

och ungdomsnämnd som har startat detta projekt. Under två eftermiddagar/kvällar i veckan 

har möjligheten funnits för såväl unga som gamla att få hjälp med sina läxor. En normal 

eftermiddag har det funnits allt mellan 10 och 20 ungdomar som antingen har gjort läxan, 

suttit vid datorn eller bara pratat med kamraterna. ”Alltså det har blivit lite ett fritids, 

fritidsgård så att säga” kommenterade en av dem som höll i projektet. De sa även att det inte 

var några problem att hinna med att hjälpa alla och att de gärna skulle vilja se betydligt fler 

ungdomar där. Jag ställde frågan om de upplevde några problem med matematiken.  
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Jag tycker att det har gått bra. [---] Det är lite ibland när man ska ställa upp som det kan bli 

komplicerat. Det ska strykas och det ska fixas och det ska grejas och… där kan det stötas på 

problem.  [---] Sen hade vi ett litet mattebak här för ett tag sen. Där gjorde vi om ett recept, och 

istället för … först fick de baka men de var tvungna att räkna ut hur mycket ingredienser man 

skulle ha i. 

 

Jag undrade även om föräldrarna var välkomna dit om de skulle vilja ha hjälp med 

matematiken. En av dem som höll i projektet svarade: 
Ja… jag vet inte om vi är rätt personer till det men det bör ju va nån som kan ge dom tips på hur, 

som ska lära sina barn. Hur alltså (paus) ja, dels hur om dom inte själva kan det dom ska lära ut så 

får dom ju i första hand kunna det… och sen e det också att dom ska ha en bra teknik hur man lär 

ut. Sen e det svårt med barn också, för de lyssnar inte på samma sätt på sin mamma som sin lärare. 

Så e det bara. Så var man ju själv också… 

 

Jag ställde frågan till föräldrarna jag intervjuade om de kunde tänka sig att få hjälp med 

matematiken på ”läxhjälpen”. Så här svarade några: 
Mamma: Nä, jag skulle nog hellre gå till fröken och fråga, just därför att jag visste att jag hade fått 

det sättet som fröken ville ha. 

 

Pappa: Nä, det vett i fasiken.. nä vi försöker re ut det här himma. [---] ..man vill inte gå dit och 

(han gör citationstecken i luften) skämma ut sig… 

 

Mamma: Ja, ehh om min dotter inte skulle klara sig och så… Men jag skulle nog skicka pappan 

(skratt). Men visst det skulle jag kunna gjort. 

 

I enkäten jag delade ut fick både elever och föräldrar svara på frågan om de tyckte att 

föräldrar skulle erbjudas hjälp av skolan med matematiken. Resultatet av detta kan ses i 

diagram 4 på nästa sida. 
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Ska skolan erbjuda hjälp till de föräldrar som önskar extra hjälp i matematiken? 
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Diagram 4  

 

Som vi kan se önskade de flesta av föräldrarna få hjälp med matematiken medan eleverna inte 

tyckte att det var nödvändigt. Som tagits upp tidigare var det 11 föräldrar som ibland eller 

alltid ansåg sig ha problem med hemarbetet i matematik, men här kan man se att hela 13 

föräldrar önskade hjälp. Två föräldrar som inte hade problem med matematiken önskade alltså 

ändå få hjälp med detta ämne. 

 

De föräldrar som önskade få hjälp av skolan med matematiken fick ange med hjälp av givna 

svarsalternativ, hur denna hjälp skulle kunna ges.  

 
Hur kan skolan erbjuda föräldrarna hjälp med matematiken? 
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Diagram 5 
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Tydligen önskade flest föräldrar få en mattebok som förklarade elevernas matematik på ett 

enkelt sätt. Många kunde även tänka sig att deltaga vid en mattelektion avsedd endast för 

föräldrar. Personen som svarade ”annat” gav tyvärr inget förslag på vad detta skulle kunna 

vara. 

 

Av intervjuerna framgick det tydligt att det bästa var en matematikgenomgång för föräldrarna 

vid ett föräldrarmöte. En mamma säger så här om detta: 
Att man då tar upp ”I år så ska vi börja räkna med detta och det fungerar så här” och så. En liten 

kort lektion. Man träffas ju ändå vid ett föräldramöte. Men sen är det ju klart några föräldrar som 

inte kommer på föräldramöten men dom är kanske inte så intresserade ändå, så är det ju alltid. Att 

man fick information om det i alla fall. Det tycker jag är ett bra tillfälle att ta upp det. 

 
Klassens vikarierande lärare tyckte vid min intervju, att det var ett bra förslag att gå igenom 

matematiken vid ett föräldramöte. Så här säger hon: 
Det skulle man ju egentligen lätt kunna…det är ju inget svårt. Då kan man ju ha det sist. Så kan 

man ju säga ”Jag kommer ha matematikgenomgång sist t.ex. hur vi räknar..ja, kort division” t.ex.. 

Och tycker man att man kan det eller inte känner för just det, om man inte har tid för det och så, så 

får man ju… 
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4  Diskussion 
 

4.1 Diskussion kring metod och genomförande 

Vid mitt val av metod tog jag hänsyn till den metod som var bäst lämpad i praktiken. Att 

genomföra enbart intervjuer med alla klassens elever och föräldrar hade givetvis gett mig ett 

bra material att arbeta med, men i praktiken var detta omöjligt med tanke på arbetes 

omfattning. Att dela ut enkäter gav mig en bra grund att arbeta med för att få en första 

uppfattning kring hur hemarbetet i matematik fungerade i den aktuella klassen. Genom att 

välja två olika metoder att angripa ett och samma problem, ges olika vinklingar och 

perspektiv på ämnet. En annan fördel med att använda olika metoder är att man får mer data 

vilket kan öka kvaliteten på studien. Möjligheten att förstå ämnet på ett djupare och bredare 

sätt uppnås även vid val av mer än en undersökningsmetod. Nackdelen kan vara att man 

tvingas bortse från vissa områden man önskar undersöka, vilket skulle kunna vara möjligt vid 

valet av endast en undersökningsmetod. (Denscombe 2000) Jag har i efterhand förstått vikten 

av denna nämnda nackdel. I min enkätstudie togs många frågor upp som jag önskade ta reda 

på. Några av dem insåg jag i efterhand att de inte var relevanta för min studie. Tanken vid 

formuleringen av frågorna var, att jag önskade ha så mycket bakgrundsinformation som 

möjligt och enkäterna skulle sedan ligga till grund för frågeformuleringarna till intervjuerna. 

Jag resonerade att det var bättre att ha med för mycket än för lite. I efterhand förstår jag hur 

komplicerat det kan vara att formulera både enkäter och intervjufrågor. Det jag i första hand 

har lärt mig är vikten av att ”testa” enkäten och frågorna på någon innan man anser sig vara 

helt färdig. Då jag genomförde dessa ”på prov” kunde jag genom en öppen dialog med de 

valda respondenterna omformulera och ta bort eller lägga till frågor som gjorde enkäten och 

intervjufrågorna mer tydliga och lättbegripliga. Utan denna studie är jag inte övertygad om att 

jag erhållit alla de data jag fått idag. Då jag skulle sammanställa enkäterna var jag osäker på 

hur jag skulle sammanställa dem. Jag provade mig fram med olika metoder och gjorde gärna 

för mycket än för lite. Eftersom jag inte var säker på vilken presentation som var den bästa 

har jag även där lagt ned mycket tid som jag i efterhand kan tycka har varit onödigt.  

 

Mitt val av upplägget av intervjuerna tycker jag har varit ett bra val. Jag har kunnat styra en 

del av intervjun samtidigt som jag låtit respondenterna tala fritt. Genom att vara flexibel har 

mina ämnesområden inte kommit i någon speciell ordning utan behandlats vid de tillfällen då 
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de bäst passade in. Att intervjua föräldrar och elever samtidigt tror jag har gjort att eleverna 

har gett mer uttömmande svar. De har fått stöd i sina åsikter och föräldrarna har hjälpt dem att 

uttrycka sig på ett sätt som jag kanske inte hade lyckats med om jag intervjuat dem ensamma. 

Intervjuundersökningarna har dock varit tidskrävande eftersom en intervju har varat allt 

mellan en halvtimme och timme. Genom att jag har haft ett gott förhållande till de intervjuade 

har det många gånger uppstått intressanta diskussioner som kanske inte alltid har varit 

relevanta för min studie. Arbetet med nedskrivningarna av intervjuerna har därför varit 

tidsödande. Likt slutsatsen kring min enkätundersökning, är det några områden och frågor i 

intervjuerna som jag i efterhand insett varit för djupgående för min undersökning. Mycket av 

mitt material har jag fått lägga åt sidan då jag istället fått välja ut de mest givande resultaten. 

Det har varit ett mycket intressant område jag valt att undersöka och jag har förstått att det 

finns mycket mer att forska i ämnet.  

 

Syftet med mitt arbete var att delvis undersöka hur hemarbetet i matematik fungerade mellan 

förälder/föräldrar och barn i en specifik klass med fokus på algoritmer. Detta syfte tycker jag 

har uppnåtts främst genom mina enkäter men även med hjälp av intervjuerna. Under 

undersökningens gång anser jag att syftet har utökats till att även undersöka hur skolans form 

av ”läxhjälp” har fungerat och hur man kan hjälpa föräldrar som önskar någon form av 

undervisning i matematik. Detta syfte kunde jag inte i förväg formulera eftersom det först 

under arbetets gång blivit aktuellt. Valet av klass föll sig som nämnts tidigare naturligt 

eftersom jag är släkt med en av eleverna. Jag tror dock inte detta har påverkat resultatet på ett 

negativt sätt även om dennes föräldrar var med i min intervjuundersökning. Jag tror istället att 

mitt förhållande till eleven gjort att övriga elever, deras föräldrar och vikarierande lärare haft 

ett större förtroende för mig än vad som annars hade varit fallet. Att även föräldrarna bor i 

samma by som jag själv gör, har gjort att man har en gemensam faktor med respondenterna 

vilket även kan ha ökat detta förtroende. Samtliga föräldrar och elever har varit mycket 

tillmötesgående och visat ett stort intresse för mitt arbete. Mycket tack vare deras öppenhet 

och uppriktighet har jag fått mer information än jag först hade väntat mig. 

 

4.2 Diskussion kring resultat 

När jag började med mitt examensarbete hade jag en föreställning om hur hemarbetet i 

matematik fungerade i många hem. Eftersom jag själv haft privatlektioner i matematik med 
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elever vars föräldrar inte kunde hjälpa dem, drog jag slutsatsen att detta var ett vanligt 

problem. Denna åsikt får stöd av den enkätundersökning som genomfördes i Sverige, och 

utvärderingarna av genomförda matematikkvällar inom regimen av Family Math. Av det som 

framgick där valde jag att lägga tyngdpunkten vid föräldrarnas önskan om att få information 

och exempel på hur de räknar i skolan idag med fokusering på algoritmer.  

 

Skriftlig huvudräkning hade jag hört talas om att eleverna fick lära sig och om det inte var 

svårt för föräldrarna innan, så var jag övertygad om att ”kort division” satte käppar i hjulen. 

Under mina intervjuer lät jag elever och föräldrar diskutera lite kring miniräknarens roll i 

skolan och om de hellre använde den istället för de traditionella algoritmerna. Jag har valt att 

inte presentera resultatet från detta eller att gå djupare in på forskning kring miniräknarens 

betydelse och användande i skolan. Detta ämne är väldigt intressant men jag kan tycka att det 

tillhör ett annat examensarbete. 

 

Genom att titta tillbaka på äldre läroplaner och kurslitteratur för dåvarande lärare, fick jag en 

uppfattning om hur det var tänkt att matematikundervisningen skulle se ut från 70 – talet och 

framåt. Jag var intresserad av att veta hur föräldrarnas undervisning såg ut för att kunna få en 

grund till min undersökning. Jag valde att studera läroplanerna från 1969 och framåt, men i 

klassen fanns fyra föräldrar som följt Lgr 62. Jag har dock valt att inte gå tillbaka för att 

studera Lgr 62 eftersom dessa föräldrar inte blev intervjuade eller på annat sätt utmärkte sig. 

Att låta respondenterna vid min intervjuundersökning berätta om sina egna erfarenheter och 

upplevelser kring matematikundervisningen på mellanstadiet, har gjort att jag har kunnat 

koppla en del av deras berättelser till den litteratur som jag har behandlat. Som en mamma sa 

vid intervjun: 
Vi hade inte så mycket huvudräkning. […] Sen känner jag lite att vi satt och räkna, räkna, räkna, 

räkna liksom samma saker jätte länge… Det gör dom inte nu. 

Mamman som gick på mellanstadiet i mitten på 70-talet har förmodligen råkat ut för den 

räknefärdighetsundersökning som genomfördes vid denna tid inom ramen för PUMP - 

projektet.  Hon nämner dessutom att de hade en .. 
…speciell bok som var sånhärra eh.. äh ja prov för vad man hade kunnat vid varje avsnitt som man 

hade gjort. Diagnosboken eller vad den hette. Ja 

Det kan vara den bok som PUMP-projektet stod för, fast den hette ”Aritmetikdiagnoser” då 

den kom ut 1975. Som jag nämnde tidigare berättade nästan samtliga föräldrar att de kom 

ihåg att de hade diagnoser eller prov, ofta efter ett avslutat kapitel i matematikboken. Ett 



 44

diagnostiserande arbetssätt poängterades inte förrän Lgr 80 men lyfts fram redan på 70-talet 

tack vare PUMP-projektet. 

 

Det som samtliga föräldrar lägger stor vikt vid både vid enkätundersökningen och vid 

intervjuerna är problemet att hjälpa barnen med division. Några föräldrar försökte lära sina 

barn ”trappan” men som en dotter sa: 
Jag tycker, jag brukar glömma den. Det är mycket lättare att ställa upp som jag gör. 

Det är värt att nämna att endast 5 av de 19 föräldrar som svarade på min enkät lyckades lösa 

uppgiften i division korrekt. Tio föräldrar hade förmodligen fått lära sig ”trappan” i skolan 

eftersom de använde, eller försökte använda denna metod. ”Trappan” som nämnts tidigare, 

introducerades i skolan -55 och varade till -79 då ”liggande stolen” fick sitt genombrott, vilket 

förklarar föräldrarnas val av uppställningsmetod. Ingen av de fyra föräldrar som följt Lgr 80 

använde sig dock av ”liggande stolen”. Detta kan bero på att de lärt sig division precis då 

denna nya metod introducerades, och att det förmodligen tog ett tag innan ”liggande stolen” 

användes överallt. Problemet föräldrarna får med division beror förmodligen på att det är det 

enda räknesättet där föräldrarnas och elevernas algoritmer skiljer sig åt. Additions-, 

subtraktions- och multiplikationsalgoritmerna har sett likadana ut väldigt länge. 

Divisionsalgoritmen har däremot ändrats kontinuerligt vilket gör att det inte är så lätt för 

föräldrarna att sätta sig in deras barns ”korta division”. 

 

Jag som gick på mellanstadiet i mitten på 80 – talet är väl bekant med ”liggande stolen”. Det 

jag däremot inte var så bekant med innan jag började detta arbete var skriftlig huvudräkning. 

Vid valet av ämne för mitt examensarbete såg jag inte bara att jag ville belysa ett problem 

som jag trodde fanns, utan även att jag kunde dra nytta av det. Jag kommer efter min examen 

att bli behörig lärare i grundskolans senare del och gymnasiet i ämnena matematik och 

naturkunskap. Att börja med ”liggande stolen” med mina elever i sjunde klass blir kanske inte 

så populärt, utan tack var detta arbete är jag nu mer insatt i skriftlig huvudräkning. 

 

Skriftlig huvudräkning har eleverna fått lära sig i tredje klass men det är ingen som verkar 

använda det nu. De tycker det är lättare med de vanliga uppställningarna och använder endast 

huvudräkning vid enklare uppgifter. Jag undrar om detta kan bero på att eleverna har lärt sig 

algoritmerna efter det att de lärde sig skriftlig huvudräkning. Jag tror att eleverna kan ha 

glömt bort den skriftliga huvudräkningen och eftersom jag tittat i deras lärobok i matematik 

ser jag att det är framför allt de traditionella algoritmerna som används. Då faller det sig nog 
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naturligt att använda det som är aktuellt. Klassens vikarierande lärare säger så här om 

elevernas användande av algoritmer: 
Det är dom här gamla vanliga som vi har lärt oss. Och så finns det den här skriftliga 

huvudräkningen. Den har jag inte tagit upp, eftersom dom har inte alls varit inkörda och så har det 

varit sån oro i klassen, så jag känner inte att jag vill.. jag vill inte ändra på sådana saker som inte 

behövs. Det är bättre att dom kör på, på det dom har vant sig vid. 

 

Hur var det nu? Hade föräldrarna problem att hjälpa sina barn med hemarbetet i matematik? 

Nej, inte överlag. Klassen jag valde att genomföra min studie i var en duktig klass enligt deras 

vikarierande lärare och de allra flesta av eleverna var godkända i matematik. Många av 

eleverna klarade av läxorna själva och hade de problem så frågade de mamman eller pappan. 

Oftast löste sig då problemet men i nödfall lämnade man helt enkelt uppgiften så att de fick 

hjälp i skolan. Jag var förvånad över att så många av föräldrarna bara ibland eller aldrig ansåg 

sig ha problem att hjälpa sina barn med matematiken. Många av föräldrarna hade inte läst 

matematik sedan de gick på grundskolan eller gymnasiet. 

 

En kommentar som klassens vikarierande lärare hade fått av en elev är värt att nämna i detta 

sammanhang: 
Om man inte kan, räknas det som man inte har gjort läxan? Om man inte kan talet, och mamma 

och pappa kan inte heller? 

Läraren nämner i intervjun att hon anser att det är bättre att låta eleverna själva göra läxan. 

Hon var rädd för att det blev föräldrarna som löste uppgifterna vilket medförde att eleverna 

inte lärde sig något. Jag har dock svårt för att tänka mig att det finns många föräldrar som helt 

själv löser sina barns matteuppgifter. Även om det skulle vara så att föräldrarna inte kan 

förklara så barnen förstår, så får man väl ändå hoppas att de låter någon annan förklara. Jag 

kan hålla med läraren att det är bra att läraren i skolan får se vad som behöver repeteras, men i 

vissa fall tror jag att föräldrarna kan vara nog så duktiga på att förklara. Kanske det är i 

hemmet som eleven äntligen förstår eller så är det i hemmet som eleven helt plötsligt 

glömmer allt igen?  

 

Angående ”läxhjälpen” som drogs igång tack vare byns byalag, anser jag kunna vara ett bra 

och trevligt sätt för eleverna att kombinera läxläsning med kompisar. Problemet vad jag 

förstod kunde vara att allt för många kom dit för att endast sitta vid datorerna och prata med 

kompisarna. Detta kunde störa koncentrationen för några elever. Var tanken att ”läxhjälpen” 

skulle vara en mötesplats för byns invånare istället? Jag tror att kombinationen skulle vara det 
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bästa, men med den utvecklingen som jag tycktes uppfatta så övergår det nog till en 

fritidsgårdsverksamhet. ”Läxhjälpen” var öppet för alla men föräldrarna var inte så 

intresserade av detta utan önskade hellre en liten mattelektion vid ett föräldramöte. Att få 

uppdatering kring matematiken vid ett föräldramöte gör att ingen blir utpekad, utan alla 

oavsett kunskap får samma information. Går man till ”läxhjälpen” kan andra se att just den 

föräldern har problem, och det är just det att bli utpekad, som ingen är så intresserad av. I 

litteraturavsnittet nämnde jag att läroböcker för föräldrar inte var någon lönsam affär för 

förlagen. Att döma av resultatet från enkäten var det just detta alternativ som flest föräldrar 

kunde tänka sig. De kunde tänka sig en mattebok för föräldrar med tydliga förklaringar. Jag 

tror själv att det är bättre med en genomgång vid ett föräldramöte eftersom en bok lätt hamnar 

någonstans där den glöms bort. Har man som förälder ont om tid får man en genomgång av 

matematiken vid ett tillfälle man ändå har avsatt åt skolan. Att ha denna genomgång i slutet av 

mötet gör att de som inte anser sig behöva repetition i matematik, slipper vara med. Att även 

låta föräldrarna arbeta aktivt med uppgifter kan göra det enklare för dem att förstå t.ex. hur 

”kort division” fungerar. 

 

Av detta arbete har jag lärt mig att vara lyhörd inför mina blivande elever, angående hur 

hemarbetet i matematik fungerar. Jag har fått en inblick i vilka problem som är vanligast för 

föräldrarna när de ska hjälpa sina barn. Även om nu detta är en åldersgrupp som jag efter 

examination inte kommer att vara behörig för, så tror jag att det även gäller föräldrar till 

elever i de högre årskurserna. ”Kort division” är ett av dessa problem, som kan vara bra att ha 

i tankarna när det är dags att träffa mina elevers föräldrar. Detta arbete har förhoppningsvis 

inte bara gett mig något, utan jag är fast besluten om att vara närvarande vid klassens nästa 

föräldramöte. Eftersom några föräldrar varit intresserade av hur slutresultatet ser ut tänker jag 

vid detta tillfälle sammanfatta mitt arbete. Klassen ska även då få en ny lärare och jag hoppas 

att hon tar till sig föräldrarnas önskan om att få en matematikgenomgång vid ett föräldramöte. 

Kanske att hon även nappar på idén om en matematikbok för föräldrarna? Jag skulle även 

önska att de andra lärarna i klasserna 4 till 6 på den aktuella skolan, kan ta del av detta 

resultat. Jag har genom intervjun med de berörda till ”läxhjälpen” fått utförlig information om 

hur denna verksamhet fungerade. Kanske detta är något som andra skolor också kan använda 

sig av, och något jag kan tipsa om till min framtida arbetsplats. 
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5  Sammanfattning 
 
I denna studie som bygger på en empirisk undersökning har syftet varit att undersöka hur 

hemarbetet i matematik fungerar i en specifik klass. Fokus har lagts på algoritmer 

(uppställningar) eftersom jag vid arbetets början var inställd på att föräldrarna hade svårt för 

att förstå barnens sätt att räkna. För att få en uppfattning om hur matematikundervisningen såg 

ut när föräldrarna gick i skolan har läroplaner från 1969 och framåt studerats med 

koncentration på algoritmräkning. Kurslitteratur för lärare under 60-, 70- och 80-talet 

användes för att sammanställa vilka algoritmer som använder i skolan förr. Genom intervjuer 

med föräldrar har jag fått deras bild av hur de uppfattade matematikundervisningen på 

mellanstadiet. En överskådlig bild av algoritmernas historia, ger läsaren en inblick i själva 

betydelsen av algoritmer. 

 

Genom enkätundersökningen som samtliga elever i klassen och deras förälder/föräldrar 

svarade på, fick jag en uppfattning om hur samarbetet i matematik fungerade. Att låta dem 

göra uträkningar på uppgifter i varje räknesätt, gjorde att min fråga angående vilka 

uppställningsmetoder de använde, kunde besvaras. Intervjuer med några av klassens elever 

och deras förälder eller föräldrar gjorde att jag fick en djupare uppfattning om vad de tyckte 

om samarbetet i matematiken. Jag fick även höra deras uppfattning kring satsningen av 

”läxhjälpen” som startat på skolan under en fem veckors period. Klassens vikarierande lärare 

intervjuade jag också för att höra hennes syn på saken angående hemarbetet i matematik. 

 

De flesta föräldrar och elever ansåg inte att det fanns några större problem vid hemarbetet i 

matematik. Det var en duktig klass där de flesta var godkända i ämnet. Det räknesätt som 

kunde ställa till med svårigheter var division eftersom eleverna använde sig av ”kort division” 

och de flesta föräldrar hade lärt sig ”trappan”. Skriftlig huvudräkning hade eleverna lärt sig i 

tredje klass men det var inget de tillämpade nu. Detta berodde enligt några elever på att det 

var lättare att ”ställa upp”. Jag har däremot den uppfattningen att det beror på att deras 

lärobok använder algoritmer och att de lärt sig detta efter skriftlig huvudräkning. Trots att de 

flesta av föräldrarna inte ansåg att matematiken var ett bekymmer önskade ändå de allra flesta 

någon form av hjälp med detta. Enligt enkätundersökningen önskades någon form av 

mattebok för föräldrarna, men vid intervjuundersökningen framgick det att en genomgång vid 

ett föräldramöte hade varit det bästa. ”Läxhjälpen” som startats tack vare byns byalag har 

varit öppen två eftermiddagar/kvällar i veckan för elever som önskat få hjälp med läxorna. 
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Detta har dock visat sig bli en mötesplats för ungdomar som velat sitta vid datorn och prata 

istället för att göra läxan. Hit var även föräldrar välkomna, men detta verkade inte vara så 

intressant för de föräldrar som jag intervjuade. 

 

Av denna undersökning vill jag lyfta fram vikten av att vara lyhörd för föräldrarnas önskemål 

om att få en inblick i sina barns sätt att räkna. Det räcker med 15-30 minuter i slutet av ett 

föräldramöte då alla får chansen att lyssna. Jag har även tack vare detta arbete fått en inblick i 

hur skriftlig huvudräknig fungerar och att det faktiskt inte alls är så att det genomförts i alla 

skolor ännu, vilket jag nästan först trodde. 
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Bilaga 1 
 

Jämförelse mellan Lgr 69 och Lgr 80 gällande algoritmräkning 

och mål som elever ska ha uppnått i slutet av femte skolåret 

gällande algoritmräkning 

 
Jämförelserna är tagna ur boken ”Baskunnande i matematik” och Wiggo Kilborns uppsats 

”Synen på baskunskaper i ett tidsperspektiv” s. 48-49. 

Lgr 69  

Mål för årskurs 3 
Skriftlig räkning: addition utan och med minnessiffra samt med högst femsiffriga termer; 

subtraktion även med lån, med i allmänhet högst tresiffriga termer; multiplikation med den ena 

faktorn ensiffrig och den andra i allmänhet högst tresiffrig; division utan rest av högst tresiffriga 

tal med ensiffrig divisor, i regel ej högre än 5. (Kilborn 2003) 

Mål för årskurs 5 
Skriftlig räkning med hela tal: addition med högst åtta termer; subtraktion; multiplikation med 

minsta faktorn högst tvåsiffrig; division med högst tvåsiffriga divisor. (Kilborn 2003) 

 

Mål för lågstadiet 
Algoritmer för addition, subtraktion och multiplikation 

Mål för mellanstadiet 
Positionssystemet. Addition, subtraktion, multiplikation och division med icke-negativa decimaltal 

med tillhörande algoritmer. Huvudräkning. 

(Skolöverstyrelsen 1969 s.137) 

 

Lgr 80 

Moment som alla elever skall bearbeta och förvärva grundliga kunskaper och färdigheter i 

under lågstadiet 
De naturliga talen upp till 1 000 behandlas i anslutning till vardagsproblem som leder till addition 

och subtraktion. Begreppen multiplikation och division tas upp, men behandling av algoritmerna 

bör anstå tills eleverna har uppnått säkerhet i additions- och subtraktionsalgoritmerna.  
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Moment som de flesta elever bör orientera sig om under lågstadietiden och som alla elever 

skall bearbeta och förvärva grundliga kunskaper och färdigheter i under mellanstadietiden: 
De naturlig talen utvidgas till 10 000…Repetition av tidigare inlärda algoritmer och inlärning av 

multiplikation i algoritm med ena faktorn ensiffrig. 

 

Moment som de flesta elever bör orientera sig om under mellanstadietiden och som alla 

elever skall bearbeta och förvärva grundliga kunskaper och färdigheter i under högstadiet: 
Tidigare inlärda algoritmer repeteras och multiplikationsalgoritmen utvidgas till att omfatta två 

flersiffriga faktorer. Säkerhet i att dividera med åtminstone ensiffrig nämnare eftersträvas. 

 (Skolöverstyrelsen 1980 s.101) 

 

 

 

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av femte skolåret gällande algoritmräkning, 

enligt den reviderade kursplanen tillhörande Lpo 94. 

 

Eleven skall 

– ha en grundläggande taluppfattning som omfattar naturliga tal … 

– förstå och kunna använda addition, subtraktion, multiplikation och division samt kunna 

   upptäcka talmönster…  

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

   miniräknare, 

(www.skolverket .se) 
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Bilaga 2 
Enkät till elever 
 
1.  Jag är en    Pojke    Flicka 
 
2.  Hur ofta får jag läxa i matematik? 
  3 gånger i veckan eller oftare 
  1 – 2 gånger i veckan 
  En gång varannan vecka eller mindre 
 
3.  Hur ofta räknar jag matte hemma fast jag inte har någon läxa? 
  3 gånger i veckan eller oftare 
  1 – 2 gånger i veckan 
  En gång varannan vecka eller mindre 
  Aldrig 
 
4.  Behöver du ofta hjälp med läxan i matematik? 
  Ja, nästan alltid 
  Ibland 
  Mycket sällan 
  Aldrig  
 
5.  Vem hjälper dig när du behöver hjälp med matematik läxan? (det går bra att kryssa för mer 
än en) 
  Mamma    Pappa    Syskon 
  Någon annan   Ingen   
  Jag behöver aldrig hjälp (hoppa till fråga 9) 
 
6.  Får du den hjälp du behöver när du frågar om hjälp i matten hemma? 
  Ja, alltid (hoppa till fråga 9) 
  Ibland 
  Mycket sällan 
  Nej, aldrig 
 
7.  Varför får du inte den hjälp som du skulle vilja få? (du kan kryssa i mer än ett alternativ) 
  De förstår inte mina uppgifter 
  De kan inte ställa upp uppgifterna på samma sätt som jag gör 
  Jag förstår inte deras förklaringar 
  De har aldrig tid att hjälpa mig med läxan 
  Andra anledningar, nämligen____________________________ 
 
 
8.  Vad gör du med en uppgift som du inte kan få hjälp med hemma? (det går bra att fylla i 
mer än ett alternativ) 
  Vi frågar någon annan som kanske kan hjälpa oss 
  Låter uppgiften vara så får läraren hjälpa mig i skolan 
  Den som hjälper mig med läxan försöker lösa uppgiften på sitt eget sätt 



 55

  Annat sätt, nämligen____________________________ 
  Det händer aldrig 
 
9.  Skulle du vilja att dina föräldrar fick hjälp med att lära sig hur du räknar? 
  Ja  Nej 
 
10.  Vilka av dessa räknesätt tycker du är svårast att ställa upp? (det går bra att kryssa i mer än 
ett räknesätt) 
  Addition (+) 
  Subtraktion (−) 
  Multiplikation ( · ) 
  Division (÷ ) 
 
11.  Räkna ut följande uppgifter (använd dig av det rutade pappret): 
 

a)  43 + 839 
 

b)  873 – 85 
 

c)  13 · 7 
 

d)   5895 
              3 
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Bilaga 3 
Enkät till föräldrar 
 
1.  Mitt förhållande till eleven      Mamma      Pappa   Annan anhörig 
 
2.  Jag är född år ________ 
 
3.  Jag har gått på låg- och mellanstadiet i en svensk skola       Ja  Nej 
Om nej, ange vilket land du gick i skolan___________________ 
 
4.  När läste du matematik senast? 
  På grundskolan   På gymnasiet   På högskolan, år_____ 
  På Komvux eller annan vuxenutbildning, år_______  
  Annat, nämligen på ________________ 
 
5.  Hur ofta får ditt barn läxa i matematik? 
  3 eller fler gånger i veckan 
  1 – 2 gånger i veckan   En gång varannan vecka eller mindre  
 
6.  Hur ofta arbetar ditt barn med matematik hemma utöver läxan? 
  3 eller fler gånger i veckan   1 – 2 gånger i veckan 
  En gång varannan vecka eller mindre         Aldrig 
 
7.  När ditt barn arbetar med matematik hemma, anser du då att han eller hon behöver mycket 
hjälp? 
  Ja, nästan alltid    Det förekommer ibland 
  Det är mycket sällan   Nej, aldrig 
 
8. Har du svårigheter med att hjälpa ditt barn med matematiken? 
  Ja, för det mesta 
  Ja, ibland 
  Nej, inte alls (hoppa till fråga 12) 
  Mitt barn behöver aldrig hjälp (hoppa till fråga 12) 
 
9. Varför anser du att det är svårt med ditt barns matematik? (det går bra att fylla i mer än ett 
alternativ) 
  Jag förstår inte deras uppgifter 
  Jag har lärt mig andra räkneuppställningar än vad de använder idag 
  Mitt barn förstår inte mina förklaringar 
  Jag har inte tid att hjälpa mitt barn 
  Andra anledningar, nämligen____________________________ 
 
10.  Vilka av nedanstående räknesätt anser du är svårast att hjälpa ditt barn med? (det går bra 
att fylla i mer än ett räknesätt) 
  Addition (+) 
  Subtraktion (−) 
  Multiplikation ( · ) 
  Division (÷ ) 
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11.  Om du inte kan hjälpa ditt barn med en uppgift genom att använda deras 
räkneuppställningar, hur gör du då? (det går bra att fylla i mer än ett alternativ) 
  Tar kontakt med någon vi känner som kan hjälpa oss 
  Låter den vara så får läraren hjälpa mitt barn i skolan 
  Försöker lösa den ”på mitt sätt” med mina uppställningar 
  Annat sätt, nämligen____________________________ 
  Det händer aldrig 
 
12.  De räkneuppställningar vi en gång fick lära oss i skolan används mycket sparsamt i 
dagens skolor. Vad tycker du om det nya sättet där eleverna istället använder sig av s.k. 
skriftlig huvudräkning? 
  Bättre, därför att  ___________________________________ 
  Sämre, därför att  ___________________________________ 
  Vet ej  
 
13.  Skulle du önska att skolan erbjöd någon hjälp till föräldrar som behöver stöd i 
matematik? 
  Ja   Nej 
 
14.  Om du svarade ja på föregående uppgift, hur skulle du vilja att den hjälpen gavs? 
  Via ”mattelektioner” för föräldrar  
  Genom en mattebok för föräldrar med tydliga förklaringar  
  Via Internet, om vi bara hade fått tips på Internetsidor 
  Annat, nämligen 
 
15.  Räkna ut följande uppgifter: 
(Om du använder huvudräkning, förklara hur du tänker för att komma fram till rätt svar) 
 

e) 43 + 839  b)  873 – 85  
 

c)  13 · 7  d)    5895 
                              3 
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Bilaga 4 
Resultat enkät 
 

12 mammor och 7 pappor svarade på min enkät. 16 elever går i klassen varav 10 pojkar och 6 

flickor. För 3 av eleverna svarade både mamman och pappan på min enkät. 

 

När var föräldrarna födda? 
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När läste föräldrarna matematik senast? 

 Mammor  Pappor 

Grundskolan      3       1 

Gymnasiet      5       5 

Komvux      3        0 

Högskolan      1        1   
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Hur ofta får barnen läxa i matematik, enligt dem själva och föräldrarna? 

Alla barnen svarade att de fick läxa 1-2 gånger i veckan. Föräldrarnas svar på frågan blev 

enligt följande: 

 Mammor Pappor 

3 eller fler gånger i veckan      0        1 

1-2 gånger i veckan     11        5 

En gång varannan vecka eller mindre      1        1 

 

 

Hur ofta räknar eleverna matte utöver läxan, enligt dem själva och föräldrarna? 

 Flickor Pojkar Mammor Pappor 

3 eller fler gånger i veckan     0    2       0     1 

1-2 gånger i veckan     1    2       7     1 

En gång varannan vecka eller mindre     0    1       1     4 

Aldrig     5    5       3     1 

1 mamma svarade inte på denna uppgift. 

 

 

Vem hjälper till med läxan enligt eleverna? 
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Behöver eleven mycket hjälp med läxan, enligt dem själva och föräldrarna? 

 Flickor Pojkar Mammor Pappor

Ja, nästan alltid     1     1        2     0 

Ibland     2     3        7     4 

Mycket sällan     3     6        2     3 

Aldrig     0         0        1     0 

13 föräldrar (varav 2 är förälder till samma barn) hade samma uppfattning som sitt barn på 

denna fråga. 

 

Har föräldern svårigheter att hjälpa sitt barn med matematiken? 

 Mammor Pappor

Ja, för det mesta       1     1 

Ja, ibland       6     2 

Nej, inte alls       4     4 

Mitt barn behöver aldrig hjälp       1     0 

 

 

Får eleven den hjälp som behövs när han/hon frågar om hjälp i matten hemma? 

 Flickor Pojkar 

Ja, alltid     4     9 

Ibland     2     1 

Mycket sällan     0     0 

Nej, aldrig     0      0 
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Vad gör ni om föräldern inte kan lösa en uppgift genom att använda barnens 

räkneuppställningar, enligt både föräldrar och elev? 
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Hur ställer elever och föräldrar upp uppgifter i de fyra räknesätten? 

Addition:      43 + 839 
         1   

                               839          
    +     43   
          882    

 

Detta var den vanligaste räkneuppställningen.  

6 flickor, 6 pojkar, 9 mammor och 4 pappor räknade ut uppgiften på detta sätt.   
Vissa av dessa satte ut ett streck under minnessiffran och andra gjorde det inte. En pojke satte 

ut minnessiffran över 9:an. 

4 pojkar, 4 mammor och 3 pappor räknade ut talet med hjälp av huvudräkning. Pojkarna gav 

ingen förklaring på hur de tänkte.  

En pappa skrev att vid huvudräkning ställde han upp talen i huvudet. 

 

Subtraktion:    873 – 85     
                        1010                                                      
                       873      
                      −     85      
                           788         
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3 flickor, 3 pojkar, 8 mammor och 3 pappor räknade ut uppgiften korrekt på detta sätt. 

Ytterligare 3 flickor och 3 pojkar använde sig av denna algoritm men räknade fel eller skrev 

av uppgiften fel vilket gav annat svar. 2 av dessa pojkar räknade 5-3 och 8-7 och fick därför 

svaret 812. Den tredje använde addition istället för subtraktion (fast ett minustecken var 

utsatt) och fick svaret till 958. 

På samma sätt som vid algoritmen vid addition satte vissa ut streck under 10:orna och andra 

gjorde det inte.  

3 pojkar, 2 mammor och 3 pappor räknade ut uppgiften i huvudet.  

En av papporna som ställde upp talet i huvudet räknade fel på denna uppgift och fick svaret 

782 istället för 788. 

1 pojke lyckades inte lösta uppgiften. 

 

Multiplikation     13 · 7   

                        13         
            ·  7 2                            
              91   
 
6 flickor, 5 pojkar, 7 mammor och 3 pappor använde sig av ovanstående algoritm. En av dessa 

flickor fick fel svar eftersom hon började med 1 ·7 och därefter 3 · 7 och fick därför svaret 

217. 

Inte alla som satte upp algoritmen, skrev ett överstrykningsstreck över minnessiffran. Pappan 

född -48 satte minnessiffran bredvid 3:an istället för 7:an. 

3 pojkar, 6 mammor och 4 pappor räknade ut uppgiften i huvudet. 2 av dessa mammor 

räknade dock fel men de gav ingen förklaring på hur de tänkte.  

1 flicka och 1 pojke löste inte uppgiften. 
 
 
Division    5895 
                 3         
      1965  
         3  5895     
         − 3 
                 28 
          − 27                      
                     19 
              − 18 
                          15 
                   − 15 
                             0 
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3 mammor och 3 pappor använde sig av ”trappan” för att räkna ut uppgiften. En av dessa 

mammor skrev av uppgiften fel men utförde algoritmen på korrekt sätt. En av papporna 

räknade dock fel på flera ställen då han använde sig av denna algoritm. 

1 pappa skrev upp ”trappan” men löste uppgiften som kort division:  

                                 1965  
              3  5895     
                      2 1 1 

Ytterligare 2 flickor och 5 pojkar använde någon form av ”kort division” men satte inte ut 

minnessiffror, eller räknade fel. 

1 mamma gav följande förklaring till lösningen: 

”3 i 5 går en gång. 2 över. 3 i 28 går 9 ggr. 1 över. 3 i 19 går 6 ggr. 1 över. 3 i 15 går 5 ggr.”  
2 pojkar, 3 mammor och 1 pappa har inte ens försökt att lösa uppgiften. 1 mamma försökte 

lösa uppgiften med huvudräkning men fick fel svar. 

 

Hur många av föräldrarna och eleverna använde sig av likadana algoritmer? 

Addition: 

- Både elev och förälder använder likadan algoritm: 7st  (2 av dessa elever har båda  

   föräldrarna som använder likadan algoritm)                  
- Både elev och förälder använder huvudräkning: 1st (vars båda föräldrar använder 

   huvudräkning. Mamman använder även algoritm.) 

 

Subtraktion: 

- Både elev och förälder använder likadan algoritm: 7st (varav 2st har båda föräldrarna som 

  använder algoritm) 

- Både elev och förälder använder huvudräkning: 1st (vars båda föräldrar använder 

   huvudräkning. Mamman använder även algoritm.) 

 

Multiplikation: 

- Både elev och förälder använder likadan algoritm: 6st (varav 1 elev har båda föräldrarna 

  som använder likadan algoritm) 

- Både elev och förälder använder huvudräkning: 2st (varav 1 elev har båda föräldrarna som 

   använder huvudräkning. Mamman använder även algoritm.) 

- Både elev och förälder lyckades inte lösa uppgiften: 1st 
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Division: 

- Både elev och förälder använder likadan algoritm: 0st 

- Både elev och förälder räknade fel eller visste inte hur man skulle lösa uppgiften: 8st 

 

   
 


