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Sammanfattning 
 
Denna undersökning tar sin utgångspunkt i en tidigare litteraturstudie vars resultat 
påvisade att grundläggande tabellkunskaper som tillgodogjorts genom huvudräknings-
strategier, är avgörande för elevers fortsatta matematiklärande och en förutsättning 
för en välutvecklad taluppfattning. Om huvudräkningsstrategier explicit skall 
undervisas eller inte, var dock en fråga som besvarades olika av den i litteraturstudien 
ingående forskningen. Som en konsekvens av detta har en empirisk undersökning 
genomförts i syfte att undersöka om, och i så fall hur, lärare i svenska skolor 
undervisar elever i årskurs 1-3 i huvudräkningsstrategier. Frågeställningen har 
undersökts genom lärarintervjuer. Undersökningens resultatet visar att lärarna som 
ingått i urvalet anser att tabellkunskaper som grund för huvudräkningsstrategier är 
avgörande för att elever skall bli framgångrika i matematik. Lärarna ger också uttryck 
för att eleverna behöver aktiv undervisning i olika huvudräkningsstrategier för att 
uppmärksamma att man kan tänka på olika sätt när man använder sig av 
huvudräkning, och att eleverna behöver lyssna till hur andra tänker för att hitta och 
tillgodogöra sig alternativa räknestrategier.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sökord: åk 1-3, huvudräkning, huvudräkningsstrategier, undervisning i huvudräkning, 
tabellkunskaper 
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1. Inledning 
I en litteraturstudie som genomfördes våren 2014 undersökte jag frågeställningen hur 
grundläggande tabellkunskaper i årskurs F-3 kan påverkar elevers matematiklärande 
(Bergman, 2014). Utifrån en systematisk inventering av för frågeställningen relevant 
tidigare genomförd och publicerad forskning, visade litteraturstudien att grund-
läggande tabellkunskaper är en viktig del i att utveckla en god taluppfattning, vilket är 
karakteriserande för elever som är framgångrika inom ämnet matematik, och att 
tabellkunskaper grundar sig på huvudräkningsstrategier (Bergman, 2014, s. 21). 
 
En intressant aspekt som framkom från litteraturstudien, var att forskningen inte är 
enig huruvida huvudräkningsstrategier explicit bör undervisas eller inte, och i så fall 
hur. Forskningen visar dock på en samsyn om att undervisningen måste grunda sig på 
elevernas förståelse för strategierna. En förståelse som grundar sig på kommunikation 
och interaktion mellan lärare och elever och mellan elever (Bergman, 2014, s. 21). Två 
aspekter som kan tyckas motstridiga. Hur skall eleverna kunna utveckla förståelse för 
strategierna, utan att bli explicit undervisade i dem? 
 
Den i litteraturstudien ingående forskningen utgörs till stor del av studier baserade på 
praxisforskning där lärare med hjälp och stöd av forskare har implementerat huvud-
räkningsstrategier i sin undervisning, och därefter utvärderat dess effekt. Alternativt 
av studier avsedda att utvärdera effekter av att i styrdokument stipulera att under-
visningen i matematik skall fokusera på huvudräkningsstrategier. En intressant aspekt 
är därför att komplettera denna forskning genom att empiriskt undersöka om lärare i 
svenska skolor aktivt undervisar i huvudräkningsstrategier och hur denna 
undervisning i så fall tar sig uttryck. 
 
 
 

2. Bakgrund 
Kapitlet inleds med en rekapitulation av vad grundläggande tabellkunskaper innebär, 
vilka förkunskaper elever behöver ha för att kunna utveckla tabellkunskaper och vilka 
krav Lgr11s kursplan i matematik ställer avseende grundläggande tabellkunskaper, så 
som presenterats i den tidigare litteraturstudien. Därefter beskrivs litteraturstudiens 
resultat och dess implikationer för den empiriska undersökningen. Avslutningsvis 
redogörs för det teoretiska ramverk som kommer att ligga till grund för analys av den 
empiriska undersökningen. 
 
 
2.1 Grundläggande tabellkunskaper och dess förutsättningar 
Med utgångspunkt från bland annat den litteratur som ingått i lärarutbildningen och 
forskning inom området, framgår att ett grundläggande mål i matematik-
undervisningen är att kunna hantera delfärdigheter och att se samband mellan 
räknesätten (Boaler, 2011, s. 128-130). Vidare konstateras att elever som är fram-
gångsrika i sina matematikstudier har en intuitiv känsla för tal och hur de tolkas och 
används, så kallad taluppfattning (Reys B & Reys R, 1995a, s. 28).  
 
2.1.1 Taluppfattning 
Taluppfattning, det vill säga att ha förmåga och vilja att förstå och bruka tal i olika 
situationer och sammanhang, betraktas av forskare inom området som ett av de mest 
grundläggande målen i all matematikundervisning (Reys B m.fl., 1995b, s. 23).  
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Kännetecknande för en elev med taluppfattning är: 

 att hon/han tittar på ett problem i sin helhet, innan hon/han går i på detaljer. 

 att hon/han letar efter samband mellan tal och operationer och tar hänsyn till 
ett problems sammanhang. 

 att hon/han väljer eller hittar på en metod som stämmer med den egna 
förståelsen av sambandet mellan tal, eller mellan tal och omvärld och strävar 
efter den mest effektiva representationen eller tolkningen av den givna 
uppgiften. 

 att hon/han använder hållpunkter, ”benchmarks”, för att bedöma tals storlek. 

 att hon/han känner igen orimliga resultat på uträkningar när man på vanligt sätt 
reflekterar över svar. 

(Efter Reys B & Reys R, 1995a, s. 28-29.) 
 
För att över tid utveckla en god taluppfattning behöver elever enligt Löwing (2008, s. 
39-40, 67) behärska följande grundläggande matematiska delområden: talmängder på 
en grundläggande nivå, positionssystemet, räknelagar samt så kallade tabellkunskaper, 
det vill säga grundläggande additions-, subtraktions-, multiplikations- och divisions-
kombinationer. Med grundläggande additions- och subtraktionskombinationer avses 
enligt McIntosh (2008, s. 93) additioner från 0+0 till 10+10 och motsvarande 
subtraktioner. Genom att tillämpa dessa kombinationer utvecklar eleverna ”personliga 
verktygslådor med effektiva beräkningsmetoder” (McIntosh, 2008, s. 93), så kallade 
räknestrategier, och förstår sambanden i tabellen. Enligt Löwing (2008, s. 67) har 
elever som behärskar kombinationer med flyt stora fördelar när de skall lösa problem 
av olika slag. Eftersom de 200 grundläggande additions- och subtraktions-
kombinationerna inte är oberoende av varandra, finner man en rad enkla mönster 
som rätt utnyttjade kan underlätta inlärningen. Med grundläggande multiplikations- 
och divisionskombinationer avses enligt McIntosh (2008, s. 101) multiplikationer från 
0•0 till 10•10 och motsvarande divisioner. Genom att tillämpa dessa kombinationer 
låter man bland annat eleverna utveckla och upptäcka sambanden mellan 
multiplikation och division, samt när det gäller multiplikation sambandet mellan 
multiplikation och addition. Även Löwing (2008, s. 180) framhåller de grundläggande 
multiplikations- och divisionsoperationerna som nödvändiga förkunskaper för elevers 
fortsatta matematiklärande. Hon konstaterar att elever som inte hanterar dessa 
operationer med flyt ofta får svårigheter med såväl huvudräkning som skriftlig 
räkning.  
 
2.1.2 Huvudräkningsstrategier och minneskunskaper 
En viktig aspekt av grundläggande tabellkunskaper är enligt McIntosh (2008, s. 93) 
huvudräkningsfärdigheter, så kallade huvudräkningsstrategier, vilka ”ökar deras 
[elevernas] kompetens, självförtroende och känsla att behärska talen”. Han poängterar 
särskilt att en förutsättning för att eleverna skall kunna utveckla en effektiv 
huvudräkningsfärdighet, är att eleverna kan de grundläggande kombinationerna 
(McIntosh, 2008, s. 93). I detta sammahang framhåller McIntosh (2008, s 94) även 
vikten av säkra minneskunskaper när det gäller att ”veta eller mycket snabbt kunna 
härleda grundläggande additions- och multiplikationskombinationer, tillsammans med 
motsvarande subtraktions- och divisionskombinationer”. Ur ett undervisnings-
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perspektiv framhåller McIntosh (2008, s. 94) specifikt, att det är mycket viktigt att 
man urskiljer de två faser som grundläggandet av tabellkunskaperna utgörs av: 

 fas 1 - där den grundläggande förståelsen för kombinationerna läggs, och  

 fas 2 - där kombinationerna memoreras, övas och befästs. 

I själva inlärningsmomentet får dessa två faser inte blandas ihop, utan bör hållas 
åtskilda. ”Det är en avgörande skillnad mellan att lära sig kombinationerna utantill om 
man inte helt förstår dem och att memorera tabellen om man kan beräkna dem på 
egen hand” (McIntosh, 2008, s. 94). 
 
2.1.3 Tabellkunskaper - procedurell eller konceptuell kunskap? 
När vikten av att eleverna utvecklar grundläggande tabellkunskaper framhålls, så 
kallad procedurell kunskap (produkt), är det lätt att det tolkas som att vikten av en 
konceptuell kunskap (process) åsidosätts. Det ena utsluter dock inte det andra (Skott 
m.fl., 2010, s. 23). Löwing (2008) framhåller exempelvis att: 
 

Det räcker emellertid inte med att en elev förstår de olika strategierna. Ännu 
viktigare är det att eleven förstår dem på en sådan nivå att de också kan 
tillämpas i olika situationer. (Löwing, 2008, s. 67) 

 
Att utveckla grundläggande tabellkunskaper utesluter inte att man inkluderar 
kommunikation och interaktion mellan lärare och elever och mellan elever, för att 
visualisera, verbalisera och tydliggöra det lärande som pågår i klassrummet. Anthony 
och Walshaw, (2009, s. 9) framhåller bland annat vikten av att elever ges tillfälle att 
arbeta såväl individuellt som i grupp, i syfte att utveckla matematikens innehåll: 
 

Students need to be taught how to communicate mathematically, give sound 
mathematical explanations, and justify their solutions. (Anthony & Walshaw, 
2009, s. 19) 

 
Även Boaler (2011, s. 51) framhåller vikten av kommunikation och interaktion elever 
emellan:  
 

De elever som pratar under matematiklektionerna får möjlighet att nå en 
djupare förståelse genom att de förklarar sitt arbete, och de som lyssnar får 
större möjligheter att förstå. (Boaler, 2011, s. 51) 

 
Matematikspråkets kommunikativa förutsättningar bestående av begreppsinnehåll och 
begreppsuttryck framhålls av Johnsen Høines (2000, s. 68-70) och kan även knytas till 
Vygotskijs teorier om såväl verksamhet som lärande (Johnsen Høines, 2000, s. 118-
119).  
 
Vikten av att utveckla grundläggande tabellkunskaper kan också relateras till Piagets 
begrepp om operationell kunskap. Operation betecknar ”en handling som kan 
vändas”, det vill säga att eleven har förmågan att vända ett tankeled eller tänkandet 
(Johnsen Høines, 2000, s. 109). Den operationella kunskapen måste dock få tid att 
mogna, den måste upprepas och tränas (Johnsen Høines, 2000, s. 112). Detta 
bekräftas även av bland andra McIntosh (2008, s. 94), som framhåller vikten av att 
kunna härleda grundläggande kombinationer på ett automatiserat sätt.  
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Paralleller kan även dras till Piagets teori om tillägnandet av kunskap (adaption), som 
en process sammansatt av två processer som är oskiljaktiga motsatser: 

 assimilation, där nya kunskaper glider in i ett existerande schema, och  

 ackommodation, där schemat måste ändras (modifieras) för att den nya 

kunskapen skall kunna assimileras. (Efter Johnsen Høines, 2000, s. 113.) 

Även Vygotskijs teori om närmaste utvecklingszon och elevers behov av stöttning 
(scaffolding) (Johnsen Høines, 2000, s. 119) kan knytas till utvecklingen av 
grundläggande tabellkunskaper, genom att undervisningen bedrivs på så sätt att elever 
stegvis medvetandegörs om de räknestrategier som ligger till grund för att utveckla 
tabellkunskaper. Genom att kombinera dessa två teoretikers grundidéer är 
förutsättningarna goda för att utveckla såväl procedurella som konceptuella 
matematiska kunskaper hos eleverna (Johnsen Høines, 2000, s. 67-68). 
 
2.1.4 Taluppfattning och tabellkunskaper enligt Lgr 11 
I kursplanen för matematik i årskurs 1-3 framhålls samtliga ovan angivna aspekter och 
deras betydelse för elevernas utveckling av grundläggande matematikkunskaper: 
 

 Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de 

kan användas för att ange antal och ordning. /…/ 

 De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika 

situationer. /…/ 

 Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och 

överslagsräkning och vid beräkningar med skriftliga metoder och 

miniräknare. Metodernas användning i olika situationer. /…/.  

(Lgr 11, 2011, s. 63) 

 
Även de förmågor som Lgr11 stipulerar att eleverna skall ges förutsättningar att 
utveckla inom matematik, tar sin utgångspunkt i en väl grundad taluppfattning 
baserad på de grundläggande matematiska delområden som ovan beskrivits: 

 Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda 
strategier och metoder. 

 Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. 

 Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och 
lösa rutinuppgifter. 

 Föra och följa matematiska resonemang. 

 Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och 
redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. 

(Lgr 11, 2011, s. 63) 

Att taluppfattning är en viktig och avgörande faktor i elevers grundläggande 
matematiklärande framgår tydligt av ovanstående sammanställning. Inte minst tar de 
förmågor som Lgr11 stipulerar att eleverna skall ges förutsättningar att utveckla inom 
matematik, sin utgångspunkt i en väl grundad taluppfattning. I nästa avsnitt redovisas 
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undersökningens teoretiska ramverk som utgår från den tidigare litteraturstudiens 
resultat samt från forskning om lärarens roll i att utveckla en god taluppfattning. 
 
 
2.2 Teoretiskt ramverk 
I detta avsnitt beskrivs den empiriska undersökningens teoretiska ramverk som utgörs 
av litteraturstudiens resultat (Bergman, 2014, s. 21) samt forskning om lärarens roll i 
att utveckla en god taluppfattning vari välutvecklade huvudräkningsstrategier är en 
avgörande del.   
 
2.2.1 Grundläggande tabellkunskapers påverkan på fortsatt matematiklärande 
All den i litteraturstudien ingående forskningen framhåller på ett eller annat sätt 
grundläggande tabellkunskaper som avgörande för elevers fortsatta matematiklärande 
och en förutsättning för att tillgodogöra sig en välutvecklad taluppfattning. Dessutom 
är forskningen överens om att tabellkunskaper måste grundläggas genom att elever 
tillgodogör sig huvudräkningsstrategier (Baroody, Bajwa & Eiland, 2009, s. 69; 
Barouillet, Mignon & Thevenot, 2008, s. 247; Garza-Kling, 2011, s. 82; Heirdsfield, 
2011, s. 1; Häggblom, 2000, s. 7; Ineson, 2007, s. 542; McIntosh, 2004, s. 49; 
Neuman, 2013, s. 38; Varol & Ferran, 2007, s. 89). 
 
Tre av de i litteraturstudien ingående studierna, Ineson (2007), Heirdsfield (2011) och 
McIntosh (2004), påvisar att grundläggande aritmetikundervisning som baseras på 
huvudräkningsstrategier resulterar i att elevernas matematikkunskaper förbättras såväl 
avseende variation i huvudräkningsstrategier, som avseende tillämpning av skriftlig 
algoritm (uppställning). Inesons (2007, s. 554) studie påvisar dessutom att fler elever 
valde att lösa problemen genom huvudräkning istället för med skriftlig algoritm när 
de fått en specifik undervisning baserad på huvudräkningsstrategier. Såväl Heirdsfield, 
(2011, s. 10) som McIntosh (2004, s. 49) konstaterar att lärarna upplevde eleverna 
som mer medvetna, mer självsäkra, och mer ”matematiska” när de fått en 
undervisning baserad på huvudräkningsstrategier. 
 

Children are much more confident in solving problems and with their 
understanding of numbers/place value. I have seen a huge jump in the 
children’s confidence with numbers/problems. (McIntosh, 2004, s. 48) 

 
Lärarens roll 
Reys och Reys (1995b, s. 29) framhåller att läraren spelar en mycket viktig roll i att 
utveckla taluppfattning, i vilken välutvecklade huvudräkningsstrategier är en viktig del, 
i klassrumsmiljön, i aktiviteter, i valet av arbetssätt och arbetsformer.  De framhåller 
framförallt lärarens roll i: 

 Att ställa frågor till eleverna men att även uppmuntra eleverna till att själva 
ställa frågor. Främst handlar det om att ställa frågor som kräver mer än ett 
enkelt faktasvar, som stimulerar till diskussion, som kan leda till ytterligare 
utforskning och användning av resonemang för att motivera och bestyrka en 
tanke.  

 Att uppmuntra elever att skriva ned sitt tänkande. Att låta elever sammanfatta 
sitt tänkande i skriven form är ett effektivt sätt att hjälpa dem att analysera och 
utveckla sin uppfattning om tal. 

 Att elever uppfinner egna metoder. Att skapa och utforska egna metoder för att 
beräkna och lösa problem är ett kraftfullt verktyg att utveckla meningsfull 
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taluppfattning. I ett klassrum där förståelse och mening har förtur blir lärare 
handledare och diskussionsledare, istället för förmedlare av färdiga regler och 
verktyg.  

 Att använd lämpliga hjälpmedel och aktiviteter. Genom att skapa en atmosfär 
som uppmuntrar utforskning, tänkande och diskussion och genom att välja 
lämpliga aktiviteter, kan läraren ägna sig åt att utveckla taluppfattning i alla 
sammanhang med matematik. 

 Att hjälpa eleverna att skaffa sig hållpunkter. Ungefärlig beräkning eller 
uppskattning är ett annat viktigt redskap där elever kan uppmuntras att använda 
det de redan vet om tal, för att ge mening åt nya numeriska situationer. 

(Efter Reys B & Reys R, 1995a, s. 29-32.) 
 

2.2.2 Effektiva sätt att utveckla grundläggande tabellkunskaper 
Utifrån den i litteraturstudien ingående forskningen kan två teman urskiljas, som kan 
associeras till effektiva sätt att utveckla grundläggande tabellkunskaper: meningsfull 
memorering och huvudräkningsstrategier.   
 
Meningsfull memorering 
I en studie av Baroody m.fl. (2009, s. 70) sammanfattas hur forskning visar hur elever 
normalt tillgodogör sig grundläggande tabellkunskaper i tre faser: (1) upp- respektive 
nedräkning, (2) härledd talfakta och (3) automatisering/flyt. De två första faserna 
kategoriseras enligt Baroody m.fl. (2009, s. 70) som långsamma kognitiva processer, 
och fas 3 som en snabb kognitiv process. Fas 3 kan uppnås genom ren memorering 
(the passive storage view), som dock riskerar att generera en begränsad och oflexibel 
kunskap, eller genom meningsfull automatisering (the active construction view), som 
genererar en flexibel och konceptuell kunskap, som kan tillämpas i nya okända 
situationer.  
 

Focusing on structure, rather than memorizing individual facts by rote, makes 
the learning, retention, and transfer of any large body of factual knowledge more 
likely. (Baroody m.fl., 2009, s. 71) 

 
Vikten av meningsfull memorering framhålls även av Garza-Kling (2011, s. 84) som 
menar att forskning visar att elever ofta har lätt för att memorera ”dubblor”, och att 
det hjälper dem att enkelt härleda ”nära dubbelt”-kombinationer. I sin studie visar 
Garza-Kling (2011, s. 82) bland annat hur lärares undervisningsaktiviteter kan 
underlätta för elever att utveckla matematematiskt flyt (fluency) och att tillämpa 
meningsfull memorering med hjälp av spel av olika slag.  
 
När undervisning genom meningsfull memorering förespråkas, måste uppmärksam-
het riktas mot elever som aktivt memorerar tabellkunskaper, det är enligt Baroody 
m.fl. (2009, s. 75) extremt svårt och gör att många elever helt ger upp, trots att de 
med en annan typ av inlärning skulle kunna ha tillgodogjort sig tabellkunskaperna. 
Garza-Kling (2011, s. 82) påpekar också att det är skillnad mellan snabbhet och 
”effektivitet”. Att en elev kan (eller inte kan) memorera kombinationer, säger 
ingenting om dennes förståelse för matematiken: 
 

Students who can quickly recall facts might be good at memorizing but may be 
quite immature in their mathematical understanding and thinking. (Garza-Kling, 
2011, s. 82) 
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Den forskning som ingår i litteraturstudien förespråkar inte övning av tabellkunskaper 
i form av drill. Däremot kan delade meningar urskiljas i hur stor undervisningsfokus 
som bör ägnas åt så kallad meningsfull memorering.  Utifrån erfarenheter från sina 
studier framhåller Neuman (2013, s. 16) att ”tabellträning kan hindra utveckling av 
talföreställningar”. Istället för att fokusera på att utveckla elevernas förståelse för de 
aritmetiska lagarna, lägger man, enligt Neuman (2013, s. 17), ner alltför mycket tid på 
ren tabellträning i skolan.  
 
Huvudräkningsstrategier 
I den metaanalys som Varol och Farran (2007, s. 89) har genomfört, konstateras att 
matematikundervisningen under de första skolåren tidigare baserades på skriftliga 
algoritmer.  Dagens forskare framhåller istället vikten av huvudräkningsstrategier och 
aktuell forskning undersöker sambanden mellan elever som är framgångsrika i 
matematik och faktorer som påverkar elevers ”säkerhet” och flexibilitet. 
 

In the past, the primary mathematics computation in early school years was 
based on the pen-and-paper algorithm. However, today researchers have 
realized the importance of mental computation, and have been exploring its 
effects on student’s success in mathematics and the factors that influence 
children’s accuracy and flexibility. (Varol & Farran, 2007, s. 89) 

 
Med utgångspunkt från den forskning som inkluderas i Varol och Farrans (2007) 
metaanalys, uttrycker forskningen enighet om att huvudräkningsstrategier, det vill 
säga aritmetiska beräkningar som utförs utan hjälpmedel som penna, papper och 
miniräknare eller dator, lägger grunden för goda matematikkunskaper (Varol & 
Ferran, 2007, s. 90). I detta sammanhang tar bland andra Heirdsfield (2011, s. 2) upp 
vikten av att tillämpa en undervisning som fokuserar på hur eleverna utvecklar sina 
egna huvudräkningsstrategier genom att undersöka, diskutera och förklara sina 
tankegångar och lösningar. Lärarna som ingick i Heirdsfields studie (2011) 
uppmuntrade sina elever att dela med sig av sina huvudräkningsstrategier så att 
eleverna kunde lära sig av varandras strategier (Heirdsfield, 2011, s. 7). När under-
visningen fokuserade på process istället för produkt, upplevde lärarna att eleverna fick 
större tilltro till sin matematiska förmåga (Heirdsfield, 2011, s. 9). Heirdsfield (2011) 
framhåller speciellt i sin studie vikten av att undervisningen lägger grund för 
gemensamma begrepp och förståelse för vad huvudräkningsstrategier är, och har för 
ändamålet utarbetat en begreppskarta för huvudräkningsstrategier (Figur 1). 
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Figur 1. Concept Map for Mental Computation (Heirdsfield, 2011, s. 15) 

 
Denna begreppskarta strukturerar och benämner olika delmoment av huvudräknings-
strategier och påvisar hur dessa tillsammans kan förstärka möjligheten att utveckla en 
god förmåga att tillämpa huvudräkning. Lärarna som ingick i Heirdsfields studie 
framhåller även att begreppskartan hjälpte dem att synliggöra målet med den 
grundläggande matematiken såväl för dem själva som för eleverna (Heirdsfield, 2011, 
s. 9). Heirdsfields begreppskarta i kombination med de grundläggande 
talkombinationerna som Löwing (2008) och McInosh (2008) beskriver som 
avgörande för att utveckla en effektiv huvudräkningsfärdighet, ger en god överblick 
över grundläggande matematiska delområden som är viktiga för att utveckla goda 
huvudräkningsstrategier (Bilaga 1). 
 
2.2.3 Undervisning som kan underlätta utveckling av grundläggande tabellkunskaper 
Enligt resultatet av litteraturstudien konstateras att den grundläggande matematik-
undervisningen i de tidiga skolåren bör baseras på huvudräkningsstrategier. Hur och 
om dessa strategier explicit skall undervisas, råder dock inom forskningen delade 
meningar: 
 

So, to summarise, the literature suggests that there are definite benefits to 
children being able to manipulate numbers mentally, but whether or not these 
strategies should be explicitly taught is debatable. (Ineson, 2007, s. 544) 

 
Utifrån den inventering som Varol och Farran (2007, s. 93-94) genomfört i sin studie, 
drar de slutsatsen att explicit undervisning behövs. Bland annat hänvisar de till Reys 
forskning: 
 

Moreover, Reys clearly states that ‘‘mental computation should be a visible part 
of an elementary mathematics program’’. According to him, there are five widely 
accepted reasons for teaching mental computation. The reasons he addressed 
are: 
1. it is a prerequisite for successful development of all written arithmetic 
algorithms; 
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2. it promotes greater understanding of the structure of numbers and their 
properties; 
3. it promotes creative and independent thinking and encouraging students to 
create ingenious ways of handling numbers; 
4. it contributes to the development of better problemsolving skills; and it is a 
basis for developing computational estimation skills. 
(Varol & Farran, 2007, s. 93)  

 
I den forskning som uttrycker tveksamhet inför explicit undervisning, höjs ett 
varnande finger för det faktum att det finns en risk att eleverna lär sig räknestrategier 
utantill, som en drillkunskap (Baroody, 2009, s. 75; Varol & Farran, 2007, s. 93). 
Vidare framhålls vikten av att eleverna själva, på egen hand behöver utveckla sina 
huvudräkningsstrategier (Heirdsfield, 2011, s. 2; Varol & Farran, 2007, s. 93).  
 
Forskningen som ingår i litteraturstudien pekar dock på att det finns en samsyn i att 
den explicita undervisningen fokuserar på förståelse. Det innebär att undervisningen 
bedrivs på så sätt att eleverna verkligen förstår vad som ligger till grund för räkne-
strategierna (att tal består av delar och helheter och deras inbördes relationer), och att 
läraren diskuterar den med eleverna och att eleverna diskuterar den sinsemellan 
(Baroody m.fl., 2009, s. 77; Garza-Kling, 2011, s. 84; Heirdsfield, 2011, s. 2; 
Häggblom; 2000, s. 285; McIntosh, 2004, s. 47-48, Neuman, 2013, s. 17). Det vill säga 
ett undervisningsperspektiv som bygger på ett ömsesidigt förtroende mellan lärare 
och elever, men även elever emellan. De lärare som ingick i Heirdsfields studie (2011, 
s. 6) upplevde också att eleverna blev duktigare på att använda olika för ändamålet 
lämpliga strategier när de tillämpade en mer ”kommunikativ” undervisning. Lärarna 
ansåg också att denna typ av undervisning bidrog till att eleverna utvecklade sitt 
matematiska tänkande till en högre nivå avseende resonemang, kritiskt tänkande och 
taluppfattning – både i handling och i uttryck (Heirdsfield, 2011, s. 9, 12). 
 
Svårigheter i samband med utveckling av grundläggande tabellkunskaper 
Några av de studier som är inkluderade i litteraturstudien tar upp vissa specifika 
svårigheter i samband med utveckling av de grundläggande tabellkunskaperna, som är 
intressanta när det gäller aspekter av explicit undervisning. En sådan återkommande 
aspekt är att tabellkunskaper för subtraktion ofta är svårare att tillämpa än de för 
addition (Heirdsfield, 2011, s. 11; Neuman, 2013, s. 9). I sin longitudinella studie 
urskiljer Ineson (2007, s. 554) en tydlig förbättring av matematikkunskaperna i 
subtraktion genom explicit undervisning i huvudräkningsstrategier. Även Barrouillet 
m.fl. (2008, s. 233) konstaterar i sin studie att det är stor skillnad på vilka strategier 
elever använder för addition respektive subtraktion. Att plocka fram svaret direkt ”ur 
minnet” var betydligt mindre frekvent i subtraktion än i addition. 
 
2.2.4 Exempel på forskning om lärares roll för matematiklärande i svenska klassrum 
I syfte att inför den empiriska undersökningen även inkludera forskning som på ett 
mer övergripande plan studerar lärares roll för matematiklärande i svenska klassrum, 
har två avhandlingar av Engvall (2013) respektive Löwing (2004) studerats. I fokus 
för Engvalls avhandling står lärares och elevers handlingar och vad eleverna, som en 
följd av dessa, ges möjlighet att lära (Engvall, 2013, s. 9). Löwing (2004, s. 14) har i sin 
avhandling som målsättning att studera hur läraren lyckas framhäva det matematiska 
innehåll som är målet för den ämnesinriktade kommunikationen. Nedan presenteras 
aspekter från Engvalls (2013) och Löwings (2004) forskning som kan vara relevanta 
när det gäller att utveckla huvudräkningsstrategier. 
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Undervisningsmetoder 
Forskning som Engvall framhåller (2013, s. 59) konstaterar att ”sannolikheten att det 
skulle finnas en enda undervisningsmetod som är mest effektiv oavsett målet, är helt 
otänkbar”, och att det istället är mer rimligt att tänka sig att en del metoder kan vara 
mer lämpade för att lära exempelvis räkneprocedurer, medan andra metoder kan 
fungera bättre för att utveckla begreppslig förståelse. Engvall (2013, s. 60) 
understryker att detta betyder att läraren behöver använda mer än en metod för att 
eleverna ska kunna utveckla specifika matematiska kompetenser. 
 
Interaktion och kommunikation 
Att lärares och elevers interaktion påverkar undervisningen så att den kan framstå helt 
olika i klasser även om både innehåll och arbetsformer är desamma, konstateras 
vidare av Engvall (2013, s. 24). Engvall (2013, s. 30) menar att undervisning kan 
definieras som relationer mellan lärare, elever och undervisningsinnehåll. Det är alltså 
framför allt hur lärare och elever talar med varandra i klassrummet, som är avgörande 
för vad eleverna lär sig både om matematik och om sig själva som utövare av 
matematik (Engvall, 2013, s. 63). Därför förespråkar forskningen sådana aktiviteter 
där eleverna ges tillfälle att presentera lösningar på problem, förklara sina lösningar 
och argumentera för varför en lösning fungerar samt även prata om olika sätt att 
representera matematik (Engvall, 2013, s. 64). Forskningen beskriver vidare hur lärare 
under matematiklektioner kommunicerar med sina elever för att stödja deras lärande 
samt vilka villkor lärandemiljön sätter för denna kommunikation (Löwing, 2004, s. 
14). Löwing (2004, s. 14) framhåller även andra faktorer som spelar in, såsom valet av 
elevgruppering, arbetssätt, arbetsformer och undervisningsmaterial. Även om vissa 
kulturella mönster kan vara gemensamma i de flesta klassrum, så kan de skillnader 
som finns ändå vara helt avgörande för såväl klassrumsklimat som inlärning (Löwing, 
2004, s. 38).  
 
Ramfaktorer 
Löwing (2004, s. 50) framhåller forskning som uppmärksammar de ramfaktorer som 
påverkar undervisningen, och beskriver forskning som skiljer mellan två typer av 
ramar: 

 fysiska och 

 administrativa. 
 
Fysiska ramar utgörs av skolans lokalisering, lokalernas utrustningsstandard m.m. och 
skolans administrativa ramar utgörs av klasstorlek, elevgruppering, läroplanens och 
kursplanens syften och mål, timplaner, val av läromedel m.m. (Löwing, 2004, s. 49-
50). Vissa ramar kan, enligt Löwing (2004, s. 56), inte påverkas av läraren, möjligen 
negligeras, och andra ramar kan över tid förändras av lärare eller lärarlag. Samtidigt 
finns det ramar som är så rörliga att läraren kan förändra dem inför varje lektion. Det 
är inte val av material, metod eller arbetsform i sig som är avgörande för 
undervisningens kvalitet. Om de är lämpligt valda eller ej kan endast avgöras i relation 
till de elever som undervisas och undervisningens innehåll (Löwing, 2004, s. 57). 
 
Sammanfattningsvis ingår i denna studies teoretiska ramverk resultat från den tidigare 
litteraturstudien, vars forskning visar att grundläggande tabellkunskaper som 
grundläggs genom huvudräkningsstrategier bidrar till att elever utvecklar en god 
taluppfattning, att den undervisning som bedrivs bör grunda sig på elevernas 
förståelse för huvudräkningsstrategierna, och att förståelsen i sin tur grundar sig på 



 

14 
 

kommunikation och interaktion mellan lärare och elever och mellan elever. 
Forskningen inkluderar också lärarens roll i att bedriva en undervisning som främjar 
elevernas utveckling av en god taluppfattning vari välutvecklade huvudräknings-
strategier är en viktig del. Dessutom inkluderas forskning som på ett övergripande 
plan beskriver lärarens roll för matematiklärande i svenska klassrum, som kan vara 
relevanta när det gäller att utveckla huvudräkningsstrategier. 
 
 
 

3. Syfte och frågeställningar 
Att tabellkunskaper som grundläggs genom huvudräkningsstrategier är avgörande för 
elevers fortsatta matematiklärande och en förutsättning för att tillgodogöra sig en 
välutvecklad taluppfattning, har framgått av den forskning som behandlats i 
bakgrundskapitlet. Syftet med den empiriska undersökningen är att fördjupa 
kunskaperna om, och i så fall hur, lärare i svenska skolor undervisar elever i årskurs 
1-3 i huvudräkningsstrategier.  
 
Studiens syfte preciseras i följande frågeställningar: 

 Vilka motiv för lärare fram för att bedriva eller inte bedriva undervisning i 
huvudräkningsstrategier på ett eller annat sätt?  

 Hur beskriver lärare sin undervisning i huvudräkningsstrategier? 
 
Frågeställningarna kommer att besvaras genom en empirisk undersökning. 
 
 
 

4. Metod 
Metodkapitlet beskriver hur undersökningens frågeställningar empiriskt undersöks. 
Grundläggande förutsättningar för forskning och framför allt för den valda 
undersökningsmetoden samt dess relevans för undersökningen beskrivs vidare. 
Avslutningsvis redogörs för undersökningens reliabilitet och validitet samt grunder 
för undersökningens etiska principer. 
 
Larsen (2009, s. 14) framhåller att forskning handlar om att tillägna sig ny kunskap 
och om att använda systematiska metoder för att inhämta kunskapen. Gilje och 
Grimen (2007, s. 23) poängterar att vetenskapliga kunskaper dessutom skall vara 
objektiva och i så lite grad som möjligt ett resultat av den enskilda forskarens 
personliga trosföreställningar eller en produkt av felkällor som beror på den enskilda 
personens beteende, värderingar och tänkesätt. 
 
 
4.1 Val av undersökningsmetod 
Studiens frågeställningar besvaras genom ett antal intervjuer med lärare i olika 
årskurser, på olika skolor i en och samma kommun. Respektive intervju föregås av en 
klassrumsobservation i syfte att skapa en bild och en möjlig tolkning av den 
klassrumskultur som råder i klassrummet inför den efterföljande intervjun, vilket 
betyder att en kvalitativ undersökningsmetod ligger till grund för den empiriska 
undersökningen. Studien har därmed ett explorativt angreppssätt, det vill säga att följa 
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upp intressanta aspekter av de enskilda intervjuerna som kan relateras till 
undersökningens frågeställning (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 208). 
 

Hur analyserar jag vad mina intervjupersoner har berättat för mig för att berika 

och fördjupa meningen i vad de sagt. (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 209) 

 
4.1.1 Urval 
På grundval av undersökningens frågeställningar består urvalet av lärare som 
undervisar i matematik i årskurs 1-3. Lärarna har kontaktats utifrån ett urval enligt 
självselektion, vilket innebär att ett informantbrev via mail har skickats till rektorer 
respektive studierektorer som därefter har tillfrågat lärare om frivilligt deltagande 
utifrån det urval som specificerats (Larsen, 2009, s. 77).  
 
Urvalet omfattar fem kvinnliga lärare i åldern 35-55 år. Alla fem har arbetat som 
lärare i minst tio år. Två lärare arbetar i årskurs 1, två i årskurs 2 och en i årskurs 3. 
En lärare har varit matematiksamordnare inom kommunen och arbetat med att 
utveckla en matematikverkstad på skolan, och en annan lärare har haft ett 
samordnande ansvar för arbetet med matematiklyftet på skolan. Samtliga fem lärare 
uttrycker ett särskilt intresse för matematikundervisning. Tre av lärarna har även 
arbetat i årskurs 4-6. Två av lärarna har erfarenheter från åldersintegrerad verksamhet 
i skolan. Alla fem lärare arbetar i samma kommun, dock på tre olika skolor. Alla tre 
skolor är F-6-skolor. Två av skolorna har cirka 200-350 elever. Den tredje skolan är 
en mindre, relativt ny skola med knappt 100 elever. Tre av lärarna arbetar på samma 
skola och de övriga två är fördelade på de två andra skolorna. 
 
4.1.2 Intervju som redskap 
Intervjun som redskap för att svara på undersökningens frågeställningar har valts för 
att kunna identifiera individens avsikter och motiv, vilket i den empiriska 
undersökningen motsvaras av lärarens motiv att eller inte undervisa i 
huvudräkningsstrategier, samt hur denna undervisning tar sig uttryck. 
 
När en intervjustudie planeras är det viktigt hur den planeras systematiskt: 
 

/…/ ju bättre man förbereder en intervju, desto högre blir kvaliteten på den 

kunskap som produceras i intervjuinteraktionen, /…./. (Kvale & Brinkmann, 

2009, s. 115) 

 
Det är viktigt att man som intervjuare inte styr intervjun eller ställer ledande frågor. I 
den här undersökningen är det informantens uppfattningar och föreställningar som är 
av intresse (Kihlström, 2007a, s. 48). Intervjun organiseras därför som en semi-
strukturerad intervju utifrån öppna frågeställningar, vilket innebär att frågorna har 
svag kontur och att följdfrågor följer informanternas tankar och inte en i förväg 
bestämd ordning (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 121-122; Kihlström, 2007a, s. 49). 
 

Kunskap om ämnet för intervjun krävs särskilt för konsten att ställa andrafrågor, 
att följa upp intervjupersonens svar. (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 98)  

 
Den intervjuguide som arbetats fram till stöd inför intervjun, bygger på en 
övergripande fråga där informanten ombeds att berätta hur hon/han arbetar med 
huvudräkning i sin klass. Som komplement till denna huvudfråga har vissa följdfrågor 
identifierats som på ett eller annat sätt bör beröras under samtalet. Dessa följdfrågor 
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kommer exempelvis att beröra om läraren ser huvudräkning som ett specifikt 
undervisningsmoment, om läraren tycker att huvudräkning är viktigt, om läraren 
tycker att det är viktigt att eleverna utvecklar olika strategier för huvudräkning och 
hur eleverna i så fall utvecklar dylika strategier, om det är viktigt för alla elever att 
utveckla huvudräkningsstrategier etcetera (Bilaga 2). 
 
De genomförda intervjuerna har spelats in i syfte att säkerställa att intervjuns frågor 
och svar återges på ett korrekt sätt. Eftersom intervjun även har formen av en semi-
strukturerad intervju underlättas intervjuarens fokus på informantens svar, i stället för 
att skriva ned svaren, så att relevanta följdfrågor kan ställas (Kvale & Brinkmann, 
2009, s. 194). I syfte att säkerställa informanternas anonymitet kommer inspelningar 
samt transkription att förstöras efter undersökningens slutförande och godkännande. 
 
4.1.3 Observation som redskap 
I syfte att ge en kompletterande förståelse för innehållet i lärarnas beskrivningar om 
den undervisning som de bedriver, kommer intervjun att föregås av en observation av 
en matematiklektion som läraren håller. Inga önskemål om lektionsinnehåll föregår 
observationen. Syftet med observationen är att genomföra systematiska iakttagelser 
genom ”…att finnas i en situation som är relevant för studien och registrera 
iakttagelser som utgår från sinnesintryck” (Larsen, 2009, s. 89). Även Kvale och 
Brinkmann (2009, s. 123) framhåller vikten av att närvara i den miljö där under-
sökningen ska genomföras så att man kommer in i de dagliga rutinerna. 
  
Observationen kommer att utgöras av en icke-deltagande observation i syfte att inför 
intervjun skapa en situationsbeskrivning (Larsen, 2009, s. 90.) I syfte att bättre förstå 
de handlingar som kan ta sig uttryck i ett matematikklassrum, har forskning om 
lärares roll för matematiklärande i svenska skolor av Löwing (2004) och Engvall 
(2013) studerats. Utifrån perspektiv på matematikundervisning som dessa forskare tar 
upp har en observationsguide upprättats (Bilaga 3). Observationsguiden tar sin 
utgångspunkt i att söka observera aspekter av undervisningen som kan relateras till 
undervisning i huvudräkningsstrategier, till exempel om talkombinationer synliggörs i 
klassrummet, eller om läraren diskuterar räknestrategier med eleverna eller om 
eleverna får förklara hur de tänker när de räknar ut ett tal i huvudet etcetera. Utöver 
de aspekter som observationsguiden avser täcka, kommer observationsdata att 
noteras i ett löpande protokoll som beskriver det som observeras (Kihlström, 2007b, 
s. 31). 
 
4.1.4 Bearbetning och analys av data 
Bearbetning av data görs i syfte att göra data redo för analys, det vill säga att analysera 
vad data innehåller och dess kvalitativa mening (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 207). 
Det mest använda analyssättet när det gäller kvalitativ dataanalys är innehållsanalys 
(Larsen, 2009, s. 101). Det innebär att inspelade intervjusvar transkriberas och att 
observationer skrivs ut i syfte att skapa en överblick över materialet för att lättare 
kunna analysera materialet och jämföra mönster och samband. I nästa steg grupperas 
och kategoriseras informationen i syfte att ge informationen struktur (Larsen, 2009, s. 
97, 101-102; Kvale & Brinkmann, 2009, s. 194, 219).  
 
Den strukturering av data som gjorts i denna undersökning baserar sig på det 
teoretiska ramverk som tidigare beskrivits. Informanternas uttalanden har jämförts 
och kategoriserats i relation till de aspekter som identifierats som avgörande för elever 
i processen att utveckla tabellkunskaper: 
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1. att grundläggande tabellkunskaper är en viktig del i att utveckla en god tal-
uppfattning,  

2. att tabellkunskaper grundar sig på huvudräkningsstrategier, men att hur dessa 
strategier skall eller bör undervisas, besvaras lite olika av den ingående 
forskningen, samt  

3. att undervisningen måste grunda sig på elevernas förståelse för strategierna och 
att förståelsen grundar sig på kommunikation och interaktion mellan lärare och 
elever och mellan elever. 

 
I praktiken innebär bearbetningen av data att de inspelade intervjuerna har 
transkriberats genom att de skrivits in digitalt i separata dokument. I 
transkriberingarna har tagits hänsyn till om informanten har gjort paus i sin 
formulering, samt om speciellt emfas lagts vid uttryck, samt skratt och eventuell 
tvekan (Linell, 1994, s. 5). Inspelningarna har även genomlyssnats minst två gånger i 
syfte att säkerställa att eventuella nyanseringar tolkats på rätt sätt samt att säkerställa 
transkriptionens tillförlitlighet (Linell, 1994, s. 5). Även observationsprotokoll samt 
det löpande protokoll som förts i samband med observation, har transkriberats och 
skrivits in digitalt i separata dokument. I observationsprotokollet ingår även en skiss 
av det klassrum i vilket observationen ägt rum. Transkribering av intervjuerna och 
observationerna har genomförts så snart som möjligt efter det att de ägt rum i syfte 
att säkerställa att all information återgetts på rätt sätt. 
 
När samtliga intervjuer och observationer genomförts inleddes analysen av materialet. 
Eftersom intervjuerna i denna undersökning utgör basen för datainsamlingen och 
observationerna som föregick intervjuerna mer utgjorde en referensram för 
intervjusamtalet, gicks först transkriberingarna av intervjuerna igenom en och en i 
syfte att söka finna uttalanden eller uttryck som kunde kopplas till de tre ovan 
nämnda aspekter som kunde bekräfta eller inte den vikt informanterna lade vid 
respektive aspekt. Det vill säga att en kodning gjordes av data som kunde associeras 
till respektive aspekt (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 217). Exempelvis kunde i den 
första intervjun kodord som tallinje, befästa tabellkunskaper, automatisering, 
talkombinationer, räknelagar, dubblor, kommunikation etcetera identifieras. Därefter 
analyserades nästa intervju på samma sätt och i förekommande fall noterades om 
samma kodord hade använts av informanten alternativt om nya kodord kunde 
identifieras, som kunde associeras till de ovan angivna aspekterna. Arbetet 
dokumenterades i form av en kodningstabell där respektive kodord kunde kopplas till 
respektive informant, vilket sedan gav en tydlig bild av gemensamma respektive 
avvikande åsikter eller uttryck hos informanterna. Som ett komplement till 
intervjuerna analyserades observationerna i syfte att se huruvida dessa bekräftade eller 
inte det som informanten i intervjun hade gett uttryck för, under förutsättning att det 
fanns någonting i observationen som behandlade just den aspekten. Eventuell 
överensstämmelse respektive avvikelse noterades sedan i kodningstabellen. 
 
 
4.2 Undersökningens validitet och reliabilitet 
För att säkerställa undersökningens validitet och reliabilitet krävs att forskningen skall 
vara: 
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 repeterbar, vilket innebär att undersökningen måste kunna ”upprepas av samma 
forskare vid olika tidpunkter eller av olika forskare vid samma eller olika 
tidpunkter”, samt 

 intersubjektivt tillgänglig, vilket innebär att ”vetenskapliga observationer inte får 
vara sådana att bara jag och du kan företa dem och inga andra”(Gilje & 
Grimen, 2007, s. 23). 

 
När det specifikt gäller observationer och intervjuer måste speciell hänsyn tas till 
osäkerhet i tid och person. Många tillfälligheter av olika slag kan påverka 
observationens och/eller intervjuns utfall. Därför är det viktigt att observationen och 
intervjun ömsesidigt kompletterar varandra, eftersom kompletterande information 
kan ge oss en mer nyanserad bild, vilket i denna undersökning säkerställs genom att 
den består av såväl observation som intervju, så kallad metodtriangulering (Larsen, 
2009, s. 28; Kihlström, 2007c, s. 231).  
 
I syfte att säkerställa denna undersöknings reliabilitet och validitet har intervjuerna 
spelats in för att garantera att informanternas svar återgetts på ett korrekt sätt och att 
man i efterhand, via transkriberingen, kan identifiera frågeställningar och svar. 
Dessutom har inspelningen gett mig som intervjuare möjlighet att fokusera på 
intervjun och dess innehåll, istället för att tid och kraft behövts ägnas åt att skriva ned 
innehållet. Under intervjuns gång har istället informantens utsagor kunnat värderas 
och på så sätt har frågeställningen vid behov kunnat breddas genom att relevanta 
följdfrågor har kunnat ställas direkt, inte minst utifrån den observation som föregått 
intervjun. Genom att sedan i den efterföljande analysen undersöka om informanten i 
sina svar gett uttryck för aspekter som via kodning kan kopplas till undersökningens 
teoretiska ramverk anses såväl undersökningens reliabilitet som validitet säkerställd. 
 
Även när det gäller möjligheterna att generalisera undersökningens resultat är dess 
reliabilitet och validitet viktig. Även om intervjun och observationen till sin natur är 
osäker och känslig för tillfälligheter, kan även enskilda fall som studeras ha bäring för 
andra liknande situationer, så kallad analytisk generalisering (Kihlström, 2007c, s. 
233). 
 
 
4.3 Etiska överväganden 
Larsen (2009, s. 13-14) framhåller att det alltid finns etiska dilemman i all forskning 
och att utmaningar kan uppstå i olika faser i processen, så som vid val av ämne och 
frågeställning, vid datainsamling eller vid användning och förmedling av forsknings-
resultat. 
 

Det är /…/ varje forskare och varje students ansvar att noga tänka igenom vilka 

konsekvenser den tänkta studien skall få för individen. Den enskilde forskarens 

eget ansvar kan aldrig regleras bort. (Björkdahl Ordell, 2007, s. 27) 

 
Björkdahl Ordell (2007, s. 26-27) framskriver informations-, samtyckes-, 
konfidentialitets- och nyttjandekravet som de viktigaste principerna för att säkerställa 
att en undersökning är etisk försvarbar. I denna studie har dessa principer 
tillgodosetts genom att informantbrev skickats ut till de tillfrågade informanterna där 
syfte och förutsättningar för deltagande preciserats (Bilaga 4). Informanterna har 
skriftligen samtyckt till deltagande. I informantbrevet framgår att allt ingående 
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material endast kommer att användas i denna undersökning, att det kommer att 
behandlas konfidentiellt och att det kommer att förstöras när examensarbetet är 
godkänt och avslutat. Informanternas anonymitet säkerställs även genom att deras 
identitet döljs bakom fiktiva namn redan i samband med transkription av intervju och 
observation (Linell, 1994, s. 25). I resultatkapitlet presenteras de fem informanterna 
som Lärare 1, Lärare 2, Lärare 3, Lärare 4 och Lärare 5 i syfte att säkerställa deras 
anonymitet. När det gäller observationerna är det lärarens handlingar i klassrummet 
som har observerats och därefter analyserats. Eftersom inga enskilda elevers 
handlingar har observerats eller analyserats bedömdes det i samråd med handledaren 
inte nödvändigt att skicka ut informantbrev till vårdnadshavare.  
 
Etiska perspektiv måste även anläggas på analys av data från intervjuerna (Kvale & 
Brinkmann, 2009, s. 79). I denna studie tolkas intervjuerna utifrån det teoretiska 
ramverk som tidigare beskrivits i syfte att säkerställa en hög vetenskaplig kvalitet 
(Kvale & Brinkmann, 2009, s. 91). 
 
Sammanfattningsvis utgörs studiens undersökningsmetod att utgöras av lärar-
intervjuer som föregås av icke-deltagande observationer. Observationens syfte är att 
skapa en kontext till den efterföljande intervjun samt bearbetning av 
undersökningsdata. Intervju- och observationsguider samt redovisad analys, skapar 
förutsättningar för att säkerställa undersökningens reliabilitet och validitet. 
Undersökningen är etisk försvarbar genom att informations-, samtyckes-, 
konfidentialitets- och nyttjandekravet säkerställts. 
 
 
 

5. Analys och resultat 
Den empiriska undersökningen syftar till att fördjupa kunskaperna om och hur lärare 
i svenska skolor undervisar elever i årskurs 1-3 i huvudräkningsstrategier i syfte att 
utveckla välgrundade tabellkunskaper och en god taluppfattning hos eleverna.  
 
De data som intervjuerna och observationerna har genererat har strukturerats utifrån 
möjligheten att identifiera uttalande och/eller handlingar som kan kopplas till 
undersökningens teoretiska ramverk enligt nedan: 

1. Huvudräkningsstrategier som grund för tabellkunskaper och taluppfattning. 

2. Effektiva sätt att utveckla huvudräkningsstrategier. 

3. Undervisning som kan underlätta utveckling av huvudräkningsstrategier. 
 
Under respektive rubrik beskrivs och exemplifieras informanternas uttalanden 
och/eller handlingar som kan associeras till ovanstående aspekter. 
 
 
5.1 Huvudräkningsstrategier som grund för tabellkunskaper och talupp-
fattning 
I undersökningens teoretiska ramverk beskrivs forskning som konstaterar att 
grundläggande tabellkunskaper är avgörande för elevers fortsatta matematiklärande 
och en förutsättning för att tillgodogöra sig en välutvecklad taluppfattning. Dessutom 
bekräftar forskningen att tabellkunskaper grundläggs genom att elever tillgodogör sig 
huvudräkningsstrategier. 
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Utifrån den analys som gjorts av intervjuerna och observationerna konstateras att 
samtliga lärare bekräftar vikten av att eleverna utvecklar grundläggande tabell-
kunskaper genom huvudräkning. 
 
Det matematiska innehåll som framhålls av lärarna är: 

 tallinjen 

 de grundläggande talkombinationerna i talområdet 0-20, av kategorin 
talkamrater, med speciell emfas på:  

o tiokamrater 

o dubblor eller tvillingar, som de också kallas  

 att dela upp tal, likhetstecknets betydelse, udda/jämna tal, samt mönster och 
samband. 

 
Tallinjen 
Tallinjen framhålls särskilt vid utveckling av huvudräkningsstrategier av tre lärare, 
varav en lärare talar om att: ”Huvudräkning kan ses som att man ser en tallinje inne i 
huvudet när man räknar.” (Lärare 2). En av lärarna framhåller tallinjen och dess 
fördelar avseende huvudräkning med subtraktion och att de elever som behärskar 
tallinjen klarar de nationella proven i årskurs 3 bättre:  
 

”Det tycker jag är en väldigt bra metod när vi kommer längre fram i 
trean, att hoppa på tallinjen. De som lär sig den metoden upplever jag, 
det är i alla fall min erfarenhet, de har klarat nationella proven väldigt bra. 
Just med minustal, att de kan rita upp en tallinje och använda tiotal och 
hoppa tillbaka, de löser det väldigt bra.” (Lärare 3) 

 
Talkombinationer 
Vid tre av lektionsobservationerna låter lärarna eleverna gå igenom tiokamraterna 
högt tillsammans. Två av lärarna tar även upp exempel avseende tiotalsövergång med 
tiokamrater. Observationen av en fjärde lärare bekräftar att läraren arbetar för att 
eleverna ska automatisera de grundläggande talkombinationerna genom att eleverna 
arbetar i stationer där de bland annat tränar på Ipads (Mattebageriet). 
 

”Tiokamraterna måste sitta som en smäck, man måste veta direkt vilken 
siffra som hör ihop med vilken.” (Lärare 1) 

 
”För visst kan de räkna två plus tre, men om det tar nio sekunder att 
räkna ut det talet, så har de ju inte automatiserat det.” (Lärare 2) 

 
En lärare upplever att det är ett svårt steg för eleverna att gå från att ha ett 
”matematiktänk” grundat på konkret material i förskoleklassen till ”det abstrakta 
tänket” med symbolspråket som siffror innebär. Läraren beskriver att elevernas 
förståelse är stor och ibland på en högre nivå än man kan förvänta när man använder 
sig av konkret material, men att de har svårt för den transfer av kunskap som det 
innebär att gå från det konkreta till det abstrakta:  
 

”De hade fortfarande väldigt svårt för konkret material och det själva 
skriftliga.” (Lärare 4) 



 

21 
 

Diskussionen om vikten av att eleverna kan huvudräkningsstrategier avslutas av en 
lärare med orden: ”Jag vill jättegärna att alla kan, för de får det lättare sen.” (Lärare 4). 
 
Dela upp tal, likhetstecknets betydelse, udda/jämna tal och mönster och samband 
En lärare framhåller även vikten av att utveckla hur tal kan delas upp, mönster och 
samband, och att använda likhetstecknet på rätt sätt i syfte att utveckla förståelse för 
öppna utsagor: 
 

”Vi jobbar jättemycket med det också att se mönster, att hitta mönster 
och samband mellan olika tal och hur tal är uppbyggda av udda och 
jämna tal och så där, så att man är, så att man ser det från många olika 
håll. Man provar på många olika, att man får undersöka.” (Lärare 5) 

 
De fem intervjuade lärarna ger uttryck för en gemensam syn på att huvudräknings-
strategier i form av de grundläggande talkombinationerna är en förutsättning för den 
fortsatta matematikutvecklingen. I nästa avsnitt jämförs undersökningens resultat 
med vad forskningen framhåller avseende effektiva sätt att utveckla 
huvudräkningsstrategier. 
 
 
5.2 Effektiva sätt att utveckla huvudräkningsstrategier  
Den forskning som ingår i undersökningens teoretiska ramverk urskiljer följande 
aspekter som viktiga när det gäller effektiva sätt att utveckla grundläggande tabell-
kunskaper som baseras på huvudräkningsstrategier: 

 meningsfull memorering, 

 förståelse och 

 gemensamma begrepp. 
 

Utifrån den analys som gjorts av intervjuerna och observationerna konstateras att 
samtliga lärare ger uttryck för en gemensam syn att målsättningen med automatisering 
av de grundläggande talkombinationerna är att den skall vara meningsfull för eleverna 
och att automatisering inte grundar sig på ”drillövningar”. Även om lärarna anser att 
övning i sig är viktig, ska den ske i ett sammanhang som är meningsfullt för eleven 
och den ska grunda sig på elevens förutsättningar. Att eleverna skall uppfatta 
memoreringen som meningsfull kopplas av lärarna ihop med att det ska vara ett roligt 
och lustfyllt lärande.  
 
Meningsfull memorering 
Alla fem lärarna framhåller på ett eller annat sätt att det viktiga i automatiseringen av 
huvudräkningsstrategier är att den blir meningsfull: 
 

”Övning ja, och i stället för att sitta sida upp och sida ned i matteboken, 
så kan man ju göra på så roliga sätt. Ibland gör vi mattestafett, 
mattemåla.” (Lärare 3) 

 
Två av lärarna understryker vikten av att vara uppmärksam på hur eleverna 
automatiserar: 
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”Vi tittar mycket på, räknar de med fingrarna? För det vill man ju komma 
ifrån. Och då, det gäller att vara uppmärksam helt enkelt.” (Lärare 1) 

 
Tre av lärarna beskriver att spel av olika slag kan vara bra verktyg för eleverna att 
automatisera huvudräkningsstrategier. Det kan vara att spela kort, där korten har olika 
värde, eller Yatzy där man räknar samman tärningarna och framförallt den delen i 
Yatzy som innebär att man behöver tänka strategiskt för att få så många poäng som 
möjligt. En lärare nämner att hon använder Winnetkakort, det vill säga talkort som 
används vid färdighetsträning. Alla fem lärarna använder sig också av tester som 
eleverna får göra på tid, men i tävlan mot sig själva. Det lärarna uppskattar i detta 
moment är att eleverna vill vinna och klara testet på kortare tid och då har de inte tid 
att räkna på fingrarna, utan måste automatisera. Lärarna berättar att eleverna tycker 
att det är kul med denna typ av aktiviteter och då blir det meningsfullt för dem. 
Lärarna nämner även att de i detta arbete använder surfplattor och då specifikt 
applikationen King of Math som ett bra verktyg att träna automatisering. Digitala 
verktyg som till exempel NOMP, elevspel.se och Mattemästaren, nämns som 
effektiva vid automatisering av huvudräkningsstrategier.  
 

”Och samtidigt ska det vara kul, det ska vara lustfyllt och då är det bra 
med spel och att spela, spela kort.” (Lärare 1) 

 
”Skriftliga övningar på tid och då tävlar de med sig själv, sen får de 
samma lapp igen. De tar tiden själv, telefon ligger framme så trycker de, 
ja, och då tävlar de med sig själv och när man vill vinna tid, då har man 
inte tid att räkna på fingrarna. Så den är bra.” (Lärare 2) 

 
Förståelse 
En viktig aspekt av automatiseringen som samtliga lärare framhåller är just förståelsen 
som hänger samman med en meningsfull memorering, eleverna skall förstå varför det 
är viktigt att lära sig talkombinationerna och varför den behöver automatiseras: 
 

”Men sen tycker jag ju att det är så viktigt att förståelsen, det är ju inte 
bara något man rapar upp, utan när man sen får en öppen utsaga, så har 
man inte en aning om vad det är helt plötsligt.” (Lärare 5) 

 
Små häften där eleverna tränar automatisering framhålls också: 
 

”Förut kanske det var bara sånt här traggel [i böckerna], men nu är det 
ändå lite mer tänkt. De här öppna utsagor och så där och lite då att det är 
fler tal som kan bli fem. Så det är huvudräkning, men det är med 
förståelsen så den matchar bra.” (Lärare 3) 

 
En lärare sammanfattar syftet med elevernas arbete med att förstå och automatisera 
huvudräkningsstrategier med orden: ”Man blir smartare på sina strategier när man 
använder huvudräkning.” (Lärare 2). 
 
Vikten av förståelse tas av två lärare även upp när det gäller skriftliga algoritmer, vilket 
enligt dem främst används för elever som har svårt att tillgodogöra sig strategier för 
huvudräkning. De två lärarna framhåller att genom att eleverna lär sig skriftliga 
algoritmer får de möjlighet att klara beräkningar, även om de brister i förståelse. Det 
är för dessa lärare viktigare att eleven får en känsla av att lyckas och att hänga med. 
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”Däremot kan jag tänka att barn som har det väldigt svårt, så kan man till 
exempel använda uppställning, fast som kanske egentligen inte vet. De 
kan ha svårt att förstå vad tiotal och hundratal egentligen är, men de lär 
sig att så här ska du ställa upp talet när du ska räkna ut talet 423 – 211. 
/…./ kan de den så går det bra och de känner att de lyckas. Då behöver 
man inte utmana dem på de andra sakerna. De kan vara med och lyssna 
och så, men just att de, det finns ett sätt som de, de kan räkna ut ändå, 
fast de tycker det är jättesvårt att… för matte.” (Lärare 2) 

 
”Algoritmer är ju kanon det också, men förståelsen tycker jag är 
jätteviktig.” (Lärare 3) 
 

Gemensamma begrepp 
Lärarna beskriver hur matematiska begrepp kan inkluderas i undervisningen: 
 

”Det tycker jag är viktigt när de är så här små och få in begreppen och så 
där. Så jag använder subtraktion, säger orden, men också använder minus 
för det är ändå det de kopplar till. De tycker det är svåra ord, så att man 
använder båda, men att de ändå får höra dem.” (Lärare 3) 

 
En lärare nämner i samband med att man går igenom tiokamrater: 
 

”I matematiken finns vissa lagar och regler och detta att man kan vända 
på tal när man räknar plus är en sådan lag.” (Lärare 2) 

 
Ytterligare en aspekt av att tillämpa gemensamma begrepp är att samtliga lärare på 
olika sätt synliggör matematiken i klassrummet, i form av bland annat talkamrater, 
framför allt tiokamrater, geometriska figurer, plockmaterial, symmetriska konstverk, 
tallinjer och talrader. 
 
Även när det gäller effektiva sätt att tillgodogöra sig huvudräkningsstrategier i form av  
meningsfull memorering, att utveckla olika strategier för huvudräkning och vikten av 
att utveckla och använda gemensamma begrepp och förståelse, finns en samsyn 
mellan lärarna som ingår i urvalet. I nästa avsnitt behandlas hur undervisningen kan 
organiseras i syfte att underlätta utveckling av huvudräkningsstrategier. 
 
 
5.3 Undervisning som kan underlätta utveckling av huvudräkningsstrategier 
I undersökningens teoretiska ramverk beskrivs hur forskning framhåller vikten av att 
eleverna själva, på egen hand, behöver utveckla sina huvudräkningsstrategier, och att 
detta främjas av en undervisning som baseras på kommunikation mellan såväl lärare 
och elever som elever emellan. 
 
Utifrån den analys som gjorts av intervjuerna och observationerna konstateras att 
samtliga lärare framhåller vikten av att eleverna befäster de grundläggande 
talkombinationerna genom träning och övning, men att denna form av automatisering 
behöver ske utifrån elevens förutsättningar och på ett för eleven meningsfullt sätt.  
 
Lärarna anser att det i de yngre åldrarna fungerar bra att tillämpa spel i olika former så 
som i föregående avsnitt beskrivits. Det vill säga ingen av lärarna förespråkar 
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utveckling av huvudräkningsstrategier som en ”utantillkunskap” i form av drill. 
Tvärtom framhålls vikten av att eleverna själva utvecklar en förståelse för 
huvudräkningsstrategier och en förståelse för att man kan tänka på olika sätt när man 
utför beräkningar i huvudet. Dessa olika sätt, metoder eller strategier, behöver 
dessutom diskuteras och talas om, så att de synliggörs för alla, så att eleverna förstår 
att man kan tänka på flera sätt och kanske till och med kommer på att någon annan 
använder ett smartare sätt att utföra beräkningar på.  
 

”Ja, det tycker jag är jätteviktigt, att man pratar matte och att barnen 
själva går fram till tavlan och visar så här tänker jag. Ja! Och att man 
också säger: -Får man tänka olika? Och det får man. För du måste ju hitta 
din strategi.” (Lärare 1) 
 
”Lära av varandra är ju en guldgruva, tycker jag.” (Lärare 3) 

 
Att prata och diskutera matematik med sina elever och att uppmuntra eleverna till att 
prata och diskutera matematik sinsemellan framstår som en självklarhet för lärarna i 
urvalet. Under en av intervjuerna framhålls även klassrumsklimatet som viktigt på så 
sätt att läraren måste arbeta för att skapa ett tillåtande klimat i klassrummet som 
möjliggör att eleverna vågar prova sina strategier och vågar göra fel och att prata om 
det: 
 

”Vi har ju tränat jättemycket på att man inte ska känna sig fånig inför 
varandra och sån i alla ämnen. Att man vågar stå, att man vågar prata 
utan att, nåde den som skulle göra något över huvudtaget.” (Lärare 2) 

 
En aspekt som av lärarna beskrivs som en faktor som påverkar elevernas möjlighet att 
automatisera huvudräkningsstrategier är läromedlet. De tre skolorna använder olika 
läromedel i matematik. Lärarna är i olika omfattning positiva eller negativa till det 
läromedel som används. Vid analysen framkommer att dessa skillnader främst beror 
på om läraren betraktar läromedlet som ett verktyg att befästa huvudräknings-
strategier eller inte. Det är dock inte en faktor som påverkar lärarna i sin 
undervisning. De berörda lärarna har exkluderat läromedlet i vissa moment och 
använder sig av alternativa verktyg och de erfarenheter som de under årens lopp 
samlat på sig. De poängterar dock vikten av att dokumentera och säkerställa att 
matematikundervisningen utgår från de moment som inkluderas i matematikboken, i 
syfte att säkerställa att undervisningen ligger i linje med det centrala innehåll och de 
kunskapsmål som Lgr11 stipulerar. 
 

”Jo själva matteboken är alldeles för lite för att automatisera, alldeles för 
lite uppgifter. Det är tre, fyra stycken som man kanske gör och sen, nästa. 
Plus att det finns jättemycket text och det är många barn. Jo de har ju 
knäckt läskoden, men själva läsförståelsen. Det är ju det som är 
problemet. De förstår inte vad de läser.” (Lärare 4) 
 
”Man kan ta några matteböcker och se vad behöver man i tvåan, man går 
in på kunskapskraven i trean och delar upp /…../ att vi prickar av att det 
här har vi gjort. Så det är också viktigt. /…./ Så att det finns. För 
dokument måste det ju finnas.” (Lärare 1) 
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Sammanfattningsvis visar analysen av intervjuerna och observationerna i sin helhet att 
samtliga lärare anser att automatiserade tabellkunskaper i form av huvudräknings-
strategier är avgörande för att elever skall bli framgångrika i matematik. Lärarna ger 
också uttryck för att eleverna behöver aktiv undervisning i olika huvudräknings-
strategier för att bli medvetna om att de kan tänka på olika sätt när de använder 
huvudräkning, och att de behöver lyssna på hur andra elever tänker för att själva hitta 
alternativa sätt att tänka på. Eftersom observationerna endast omfattar en lektion är 
det inte alltid dessa bekräftar aktiv undervisning av huvudräkningsstrategier, men 
lärarna ger i intervjuerna uttryck för denna medvetenhet. Analysen visar också att 
lärarna tillämpar olika sätt att befästa automatiserade tabellkunskaper i form av 
huvudräkning; genom att helt enkelt göra uträkningar med papper och penna, med 
applikationer på surfplattor, med program på datorer, med hjälp av spel i olika former 
etcetera. Samtliga lärare påtalar fördelen med att göra tester på tid där eleverna tävlar 
mot sig själva, eftersom de flesta elever vill bli bättre och vinna och då har de inte tid 
att räkna på fingrarna, och då utvecklar de automatiseringen. 
 
Av resultatet framgår att lärarna som ingår i urvalet aktivt undervisar eleverna i 
huvudräkningsstrategier, samt hur de bedriver denna undervisning. 
 
 
 

6. Diskussion 
I detta kapitel diskuteras och sammanfattas undersökningen avseende metod och 
resultat. Resultatdiskussionen inkluderar återkoppling till specifika aspekter som 
framkommit av den forskning som ingår i det teoretiska ramverket. 

 
6.1 Metoddiskussion 
Resultatet av den tidigare genomförda litteraturstudien (Bergman, 2014) gav tydligt 
besked om hur grundläggande tabellkunskaper som vilar på huvudräkningsstrategier 
är avgörande för att skapa förutsättningar för elever att utveckla en god 
taluppfattning. De frågeställningar som skulle besvaras i den här empiriska 
undersökningen var därför om och hur lärare i årskurs 1-3 i svenska skolor bedriver 
undervisning i huvudräkningsstrategier. En kvalitativ undersökningsmetod i form av 
intervju samt observation föll sig därför naturlig. 
 
Urval 
Beroende på undersökningens begränsning i tid föll valet på ett icke-sannolikhetsurval 
i form av ett urval enligt självselektion, där direktkontakt via mail togs med rektorer 
vid tre olika skolor i kommunen, som i sin tur tillfrågade lärare om frivilligt 
deltagande utifrån det urval som specificerats enligt informantbrevet. Detta 
tillvägagångssätt kan kritiseras eftersom det skulle kunna slumpa sig att just dessa tre 
skolor aktivt använder forskningsbaserad matematikundervisning, eller att rektorn 
väljer att tillfråga lärare som denne/denna vet har ett specifikt intresse för lärande och 
undervisning i matematik, eller att de tillfrågade lärarna känner sig tvingade att delta 
eftersom rektorn tillfrågar dem, vilket sammantaget och var för sig kan påverka 
undersökningens utfall. Det kan inte uteslutas att de lärare som frivilligt ställt upp för 
intervju och observation har gjort det just för att de har ett specifikt intresse för 
matematikundervisning och vill dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper. 
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I undersökningen ingår fem informanter vilket kan bedömas vara ett litet antal. Även 
här är tidsaspekten en avgörande faktor, att såväl genomföra intervjuer och 
observationer samt den efterföljande bearbetningen är tidskrävande och det 
bedömdes i samråd med handledaren som mer reliabelt att begränsa antalet till ett 
minimum och hellre fokusera på kvalitet än kvantitet. Kvale och Brinkmann (2009, s. 
130) konstaterar att många undersökningar skulle ha vunnit på att ha färre intervjuer 
och i stället ägnat mer tid att förbereda intervjuerna och analysera dem. 
Undersökningens intervjuer kompletterades i detta fall med observationer, vilket 
bedöms öka undersökningens reliabilitet. 
 
Intervju 
Intervju som undersökningsmetod erbjuder en rad utmaningar. Risken att ställa 
ledande frågor i ett ämne som intervjuaren själv är väl insatt i är överhängande, men 
också ibland nödvändigt i syfte att få informanten att berätta om en aspekt som är 
avgörande för undersökningens frågeställning (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 188):  
 

Det avgörande är inte om intervjufrågorna ska vara ledande eller inte ledande, 

utan vart de leder, om de kommer att leda till ny, vederhäftig och värdefull 

kunskap. (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 189) 

 

I syfte att motverka att eventuellt ställa omotiverat ledande frågor, transkriberades 
intervjuerna omedelbart efter intervjutillfället, så att reflektioner om förbättringar 
kunde söka tillämpas inför nästkommande intervju (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 128, 
196). Den första intervjun genomfördes med reservation för att användas som prov-
intervju, om det i efterhand hade visat sig att förändringar i intervjuguiden hade 
behövt göras (Kihlström, 2007c, s. 231). Efter transkribering bedömdes, i samråd 
med handledaren, intervjun vara av god kvalitet, och den inkluderades i 
undersökningsmaterialet. 
 
Även intervjueffekten behöver beaktas, det vill säga att intervjuaren själv eller själva 
metoden kan påverka intervjuresultatet. Informanten kanske svarar det den tror att 
intervjuaren vill höra, eller vill försöka göra gott intryck, eller kanske dölja brist på 
kunskap (Larsen, 2009, s. 27-28). Medvetenhet om intervjueffektens möjliga 
konsekvenser är viktig att ta med sig in i analys av intervjudata.  
 
Observation 
I syfte att öka undersökningens reliabilitet inkluderades i undersökningen även en 
observation av en matematiklektion som respektive lärare höll. Inga önskemål 
avseende lektionens innehåll hade framställts eftersom syftet var att observera en för 
läraren ”vanlig” matematiklektion. Det kan dock inte uteslutas att lärarna hade 
planerat ett lektionsinnehåll som skulle innehålla moment av huvudräkning. Det är 
också viktigt att ta hänsyn till att observatörens närvaro kan påverka såväl lärarens 
som elevernas beteende på ett eller annat sätt. Dessutom är det endast ett enda 
lektionstillfälle som har observerats, varför man inte kan dra några generaliserande 
slutsatser utifrån observationens resultat (Larsen, 2009, s. 28, 109-110). I denna 
undersökning har observationen i huvudsak syftat till att utgöra en referensram inför 
den efterföljande intervjun.  
 
Utifrån de för undersökningen givna förutsättningar och medvetenhet om ovan 
angivna aspekter avseende metod, anses vald undersökningsmetod ha bidragit till att 
garantera undersökningens reliabilitet och validitet. 
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6.2 Resultatdiskussion 
I följande resultatdiskussion analyseras hur den empiriska undersökningens mest 
framträdande resultat förhåller sig till den forskning som presenterats i under-
sökningens bakgrundskapitel.     
 
Huvudräkningsstrategier som grund för tabellkunskaper och taluppfattning 
Genom intervjuerna och observationerna har tydligt framgått att samtliga fem lärare 
bedriver en undervisning som främjar elevernas utveckling av en god taluppfattning 
med fokus på att grundlägga huvudräkningsstrategier. Under observationerna som 
genomförts har jag sett exempel på hur lärarna i gemensamma muntliga övningar 
tränar talkombinationer genom att dela upp tal, diskutera likhetstecknets betydelse, 
träna 2-hopp och därigenom se mönster och samband mellan talen med mera, samt 
initierar diskussioner kring hur eleverna tänker när de kommit fram till sina respektive 
svar. Detta är ett arbetssätt som kan göra att eleverna utvecklar ”personliga 
verktygslådor med effektiva beräkningsmetoder” som McIntosh (2008, s. 93) 
beskriver. Flera av lärarna beskriver arbetet med tallinjen vid inlärning av 
huvudräkning som speciellt framgångsrikt, vilket även Heirdsfield (2011, s. 3-4) 
framhåller i sin forskning. Under en av observationerna arbetade eleverna med att 
konstruera tallinjer i olika intervall, inklusive öppna tallinjer där en kamrat skulle fylla i 
de tal som fattades, vilket beskriver ett sätt för eleverna att skriva ned sitt tänkande 
som enligt Reys och Reys (1995b, s. 30) kan hjälpa dem att analysera och utveckla sin 
uppfattning om tal. Merparten av de delmoment som lärarna i undersökningen 
använder sig av i undervisningen inkluderas i den syntes av grundläggande 
talkombinationer, som Löwing (2008) och McInosh (2008) beskriver som avgörande 
för att utveckla goda huvudräkningsstrategier (Bilaga 1).  
 
Effektiva sätt att utveckla huvudräkningsstrategier 
Samtliga fem lärare framhåller spel och lekar av olika slag som effektiva 
undervisningsaktiviteter för att utveckla huvudräkningsstrategier och matematiskt flyt 
(fluency), vilket även Garza-Kling (2011, s. 85-87) framhåller i sin forskning. Lärarna 
lyfter framförallt fram denna typ av aktiviteter som ett sätt att grundlägga goda 
huvudräkningsstrategier genom meningsfull memorering och som ett mer lustfyllt sätt 
att träna. Till skillnad från en mer statisk träning som kan liknas vid så kallad 
drillkunskap, när man bara lär sig någonting utantill, vilket enligt Baroody m. fl. (2009, 
s. 70) genererar en begränsad och oflexibel kunskap. Enligt Engvall (2013, s. 60) 
behöver läraren använda mer än en metod för att eleverna ska kunna utveckla 
specifika matematiska kunskaper. I samband med intervjuerna framkom att två lärare 
vid en och samma skola hade samarbetat för att skapa förutsättningar för eleverna att 
på ett varierat sätt utveckla huvudräkningsstrategier genom att arbeta i stationer där 
man tränade upp huvudräkning i addition genom olika aktiviteter. Vid en station 
arbetade man exempelvis med ren tabellträning genom att träna tabeller på tid, i 
tävlan mot sig själv, vid en annan station genom användning av surfplattor och vid 
ytterligare en annan station spelade man Yatzy tillsammans med andra. De här 
aktiviteterna främjade enligt lärarna elevernas metakognitiva förmåga genom att de 
fick ta eget ansvar för aktiviteten och att de utvecklade sin förmåga att utgöra 
lärresurser för varandra. En annan lärare startade alltid sina lektioner med att eleverna 
fick ”leka” addition, med hjälp av mini white boards fick de skriva ned svaret på 
additioner som läraren gav muntligt.  
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Undervisning som kan underlätta utveckling av huvudräkningsstrategier 
Att prata och diskutera matematik med sina elever, och att uppmuntra eleverna till att 
prata och diskutera matematik sinsemellan, framstår som en självklarhet för de fem 
lärarna, vilket även forskningen framhåller som en avgörande faktor för en 
framgångsrik undervisning av huvudräkningsstrategier. Reys och Reys (1995b, s. 29) 
framhåller speciellt lärarens roll i att ställa frågor som kräver mer än ett enkelt 
faktasvar, och som stimulerar till diskussion. Som tidigare nämnts utgör den muntliga 
diskussionen kring hur eleverna tänker när de tränar talkombinationer av olika slag 
grundbulten i den undervisning som de intervjuade lärarna tillämpar. Reys och Reys 
(1995b, s. 30) förespråkar ett klassrum där förståelse och mening har förtur och där 
läraren blir handledare och diskussionsledare, istället för förmedlare av färdiga regler 
och verktyg.  Samtliga lärare framhåller även i detta sammanhang vikten av att 
utveckla ett gott klassrumsklimat som främjar diskussion och allas aktiva deltagande.  
Flertalet av lärarna framhåller även vikten av att redan i de yngre åldrarna lära 
eleverna matematiska begrepp, som till exempel att göra klart för eleverna att plus 
heter addition på mattespråk (Johnsen Høines, 2000, s. 68-70).  
 
Läromedel som ramfaktor 
En faktor som några av lärarna upplever som begränsande, och som de själva inte rår 
över, är läromedlet och hur väl anpassat detta är för att eleverna skall få möjlighet att 
utveckla huvudräkningsstrategier. Dessa lärare upplever att läromedlet inte erbjuder 
eleverna möjlighet att befästa och automatisera den grundläggande matematiken och 
att uppgifterna bygger på problemlösning som omfattar alldeles för mycket text, och 
alltför svårt formulerad text för eleverna i de yngre årskurserna. En lärare uttrycker 
också att beslut om vilket läromedel som skall användas inte har förankrats hos 
lärarna i de yngre årskurserna. Med utgångspunkt från den forskning som Löwing 
(2004, s. 49-50, 57) framhåller avseende ramfaktorer bör dessa lärares åsikt vara 
relevant. Att i läromedlet hoppa över den del som utgör att befästa och automatisera 
grundläggande huvudräkningsstrategier så som dessa lärare beskriver att läromedlet 
gör, kan ifrågasättas utifrån denna undersöknings vetenskapliga grund. Några lärare 
uttrycker också viss reservation gentemot läromedel och säger sig enbart använda 
läromedel när de anser att det överensstämmer med den planering de själva har lagt 
upp, enligt egen utsaga utifrån gällande läroplan. En av dessa lärare har själv bestämt 
vilket läromedel hon arbetar med och använder det enbart vid genomgång av ett nytt 
moment i smågrupper. Samtliga intervjuade lärare reserverar sig dock mot att enbart 
använda läromedel som ett verktyg för eleverna att automatisera huvudräknings-
strategier, i det fall det tar sig form av att enskilt sitta och räkna sida upp och sida ned. 
Läromedlets roll att befästa och automatisera huvudräkningsstrategier är en aspekt 
som inte specifikt tas upp av den forskning som igår i undersökningens teoretiska 
ramverk och bör därmed betraktas som intressant att belysa genom vidare forskning.  
 
Sammanfattningsvis bekräftar den empiriska undersökningens resultat att de lärare 
som ingått i undersökningens urval arbetar i enlighet med de rekommendationer som 
den forskning som ingår i undersökningens bakgrundskapitel beskriver. Lärarna 
bedriver en undervisning i huvudräkningsstrategier i syfte att hos eleverna öka ”deras 
[elevernas] kompetens, självförtroende och känsla att behärska talen” (McIntosh, 
2008, s. 93). 
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7 Avslutande reflektion och vidare forskning 
När jag nu skall sammanfatta detta arbete känns det som att cirkeln sluts. Från den i 
litteraturstudien ställda frågan om eleverna i en årskurs 3 verkligen hade befäst de 
grundläggande additionstabellerna när de satt och tränade på att göra 
Diamantdiagnosen på under åtta minuter, trots att nästan hälften av eleverna räknade 
på fingrarna (Bergman, 2014, s. 4), till att idag via forskningsarbete och empiri kunna 
konstatera att, nej det hade de troligtvis inte. Tack vare detta examensarbete känner 
jag att jag står väl rustad inför att i min roll som lärare tillämpa en grundläggande 
matematikundervisning som syftar till att utveckla grundläggande tabellkunskaper 
som tar sin utgångspunkt i väl utvecklade huvudräkningsstrategier. I enlighet med den 
i undersökningen inkluderade forskningen som dessutom bekräftas av de 
lärarerfarenheter som beskrivs i den insamlade empirin. 
 
En aspekt av undersökningens resultat som utmanar är läromedlets roll att befästa 
och automatisera huvudräkningsstrategier. Mig veterligen finns ingen form av 
kvalitetssäkring av läromedel, utan det är upp till varje huvudman, skola eller lärare att 
välja läromedel. Ett intressant uppslag till vidare forskning i ämnet är att undersöka i 
vilken omfattning läromedel som används i skolorna stimulerar till en undervisning i 
huvudräkningsstrategier som vilar på vetenskaplig grund såsom skollagen stipulerar 
(Sveriges Riksdag, 2010, Kap. 1§5). Kanske är det så att avsaknaden av 
läromedelsuppgifter som befäster och automatiserar tabellkunskaper, ”tvingar” lärare 
att utveckla alternativa undervisningsaktiviteter som på ett bättre sätt utvecklar 
elevernas huvudräkningsstrategier än vad läromedel kan göra? Personligen anser jag 
att undersökningens resultat tyder på det. 

 
Utifrån undersökningens resultat framgår också att stort ansvar läggs på läraren att 
själv hitta lämpliga verktyg att befästa och automatisera elevernas grundläggande 
tabellkunskaper, i brist på lämpligt läromedel. Flera lärare refererar till internet, 
facebookgrupper och dylikt i sitt sökande efter verktyg. Att säkerställa att de verktyg 
vi använder oss av vilar på vetenskaplig grund blir under dessa förhållanden ännu 
viktigare och kanske svårare med tanke på den tid som behöver läggas ned för att 
säkerställa detta. Även detta är en forskningsfråga värd att undersöka. 
 
Ytterligare ett uppslag till vidare forskning är att undersöka hur man kan förhålla sig 
till det faktum att befästa och automatisera grundläggande tabellkunskaper är 
tidskrävande och att ett sätt att lösa detta kan vara att ge läxor. Läxors 
existensberättigande i skolans lägre åldrar ifrågasätts dock. Hur kan man på veten-
skaplig basis förhålla sig till detta? 
 
Som så ofta väcker fördjupad ämneskunskap fler frågor än svar, men det är ju det 
som är tjusningen med att utvecklas som pedagog och människa. Med ett kritiskt 
förhållningssätt baserat på vetenskaplighet och beprövad erfarenhet kan vi bli bättre 
lärare. 
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Talmängder på en grundläggande nivå 
Talmängd definierar särskilda egenskaper hos olika typer av tal och skillnaderna 
mellan dem, vilket i praktiken innebär att eleverna behärskar talens ordning och dess 
grannar (Löwing, 2008, s. 40). 
 

 Naturliga tal  

o 0, 1, 2, 3, …. 
 

 Heltal 
o ...-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3... 

 

 Rationella tal 
o Alla tal som kan uttryckas i bråkform eller decimalform 

(Efter McIntosh, 2008, s. 73.) 

Positionssystemet 
Positionssystemet definieras som ett ”talsystem där en siffras värde beror av dess 
plats (position) i representationen av ett tal. I ett positionssystem har den siffra som 
står längst till vänster det högsta värdet och den siffra som står längst till höger det 
lägsta värdet” (Kiselman & Mouwitz, 2008, s 50-51). Enligt McIntosh (2008, s 23) är 
det viktigt att förstå hur tal kan delas upp för att man skall klara av att göra effektiva 
beräkningar.  
 

2 3 9 0, 2 0 5 

tusental hundratal tiotal ental tiondel hundradel tusendel 

Räknelagar 
En räknelag definieras som en räkneregel för aritmetiska och algebraiska operationer. 
En räkneregel definieras i sin tur som en regel inom aritmetiken som anger hur eller i 
vilken ordning beräkningar skall utföras (Kiselman & Mouwitz, 2008, s 23). Löwing 
(2008, s. 74) konstaterar att man med hjälp av räknelagarna kan förenkla sina 
beräkningar, inte minst vid huvudräkning. Räknelagarnas benämningar är i sig ganska 
komplicerade, men det viktiga är inte att eleverna lär sig benämningarna, utan att de 
lär sig att använda lagarna i relevanta sammanhang och att de vet när och hur de skall 
använda dem (McIntosh, 2008, s. 72).   
 

 Kommutativa lagen för addition 
o a + b = b + a 

 

 Kommutativa lagen för multiplikation 
o ab = ba 

 

 Associativa lagen för addition 
o a + (b + c) = (a + b) + c 

 

 Associativa lagen för multiplikation 
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o a(bc) = (ab)c 
 

 Den distributiva lagen 
o a(b + c) = (ab) + (ac)  

(Efter McIntosh, 2008, s. 72.) 

Grundläggande additions- och subtraktionskombinationer 
Med grundläggande kombinationer avses enligt McIntosh (2008, s. 93) additioner från 
0+0 till 10+10 och motsvarande subtraktioner från 0-0 till 10-10. Genom att tillämpa 
grundläggande additions- och subtraktionskombinationer utvecklar eleverna 
”personliga verktygslådor med effektiva beräkningsmetoder” (McIntosh, 2008, s. 93), 
och förstår sambanden i tabellen:  
 

 Uppåt- respektive nedåträkning med ett steg i taget. 
o Effektivt och säkert upp till högst 3 steg, därefter risk för felräkningar. 

 

 Tiokamrater 
o Par av tal som tillsammans är 10. 

 9 + 1 = 10 

 6 + 4 = 10 etcetera 

 Dubblor 
o 1 + 1 = 2, 2 + 2 = 4 etcetera 

 

 Nära dubbelt 
o Ett eller två steg från en ”dubbla”. 

 7 + 6 = (6 + 1) + 6 = 6 + 6 + 1 = 13 

 7 + 5 = (5 + 2) + 5 = 5 + 5 + 2 = 12 

 Lägga till 10 
o Enklaste användningen av platsvärde: 

 7 + 10 = 17 

 Gå via 10 
o 8 + 5 = (8 + 2) + 3 = 10 + 3 = 13 
o 15 - 6 = (15 – 5) - 1 = 10 - 1 = 9 

 

 Göra om subtraktion till addition 
o ”Hur mycket är 16-9?” ändras till ”Hur mycket behövs för att 9 skall 

bli 16?” 

 Kommutativitet 
o 2 + 9 = 11 kan ändras till 9 + 2 =11 

(Efter McIntosh, 2008, s. 95-96.) 

Enligt Löwing (2008, s. 67) har elever som behärskar dessa kombinationer med flyt 
stora fördelar när de skall lösa problem av olika slag. Eftersom de 200 
kombinationerna inte är oberoende av varandra, finner man en rad enkla mönster 
som rätt utnyttjade kan underlätta inlärningen. 
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Grundläggande multiplikations- och divisionskombinationer 
Med grundläggande kombinationer avses enligt McIntosh (2008, s. 101) 
multiplikationer från 0 • 0 till 10 • 10 och motsvarande divisioner från 0 ÷ 0 till 10 ÷ 
10. Genom att tillämpa grundläggande multiplikations- och divisionskombinationer 
låter man bland annat eleverna utveckla och upptäcka sambanden mellan 
multiplikation och division, samt när det gäller multiplikation sambandet mellan 
multiplikation och addition: 
 

 Sambandet med division: 
o 48 ÷ 6 = 8 för att 6 • 8 = 48. 

 

 Sambandet mellan multiplikation och addition: 
o 3 • 4 = 4 + 4 + 4. 

 

 Kommutativitet:  
o 3 • 4 = 4 • 3, det vill säga 4 + 4 + 4 = 3 + 3 + 3 + 3. 

 

 Att multiplicera med 4 innebär detsamma som att dubbla två gånger: 
o 2 • 4 = (2+2) +(2+2) = 8 
o 3 • 4 = (3+3) + (3+3) = 12. 

 

 Att multiplicera med 6 innebär detsamma som att dubbla tre gånger: 
o 2 • 6 = (2+2) +(2+2) + (2+2) = 12 
o 3 • 6 = (3+3) + (3+3) + (3+3) =18. 

 

 Att multiplicera med 8 innebär detsamma som att dubbla fyra gånger: 
o 2 • 8 = (2+2) +(2+2) + (2+2) +(2+2) = 16 
o 3 • 8 = (3+3) + (3+3) + (3+3) + (3+3) = 24. 

 

 Att multiplicera med 9 innebär detsamma som att ”trippla” tre gånger: 
o 2 • 9 = (2+2+2) +(2+2+2) + (2+2+2) = 18 
o 3 • 9 = (3+3+3) + (3+3+3) + (3+3+3) = 27. 

 

 Att multiplicera med 5 innebär detsamma som att först multiplicera med 10 
och sedan halvera det: 

o 7 • 5 = (7 • 10) ÷ 2 = 70 ÷ 2 = 35 
o 3 • 5 = (3 • 10) ÷ 2 = 30 ÷ 2 = 15  

 (Efter McIntosh, 2008, s. 101-102.) 

Även Löwing (2008, s. 180) framhåller de grundläggande multiplikations- och 
divisionsoperationerna som nödvändiga förkunskaper för elevers fortsatta 
matematiklärande. Hon konstaterar att elever som inte hanterar dessa operationer 
med flyt ofta får svårigheter med såväl huvudräkning som skriftlig räkning.  
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Inledning 
Tack så jättemycket för att tar sig tid, att jag spelar in, att deltagandet är frivilligt och att 
informanten kan avbryta intervjun när hon vill. Ingen stress ta god tid på sig att svara. 
 

Bakgrund 
 

 Namn? 

 Skola?  

 För närvarande lärare åk? 

 Antal elever? 

 Hur länge arbetat som lärare? 

 Lärarexamen när och var? 

 Kompletterande utbildning, när och var? 

 Kompletterande utbildning inom matematik, när och var? 

 Arbetat i andra åk än 1-3? 

 Arbetat på annan skola? Annan kommun? 

 

Intervju 
 
Återkoppla till syftet med intervjun - att jag vill få djupare kunskap om lärares erfarenheter av 
hur elever utvecklar sin taluppfattning, särskilt huvudräknings-förmåga. 
 
- Jag skulle vilja att du berättar för mig hur du arbetar med huvudräkning i din klass?  
 
Stödpunkter för följdfrågor: 
 

 Om, när, var, hur? 

 Ser du det som ett specifikt undervisningsmoment? 

 Hur viktigt är det med huvudräkning och varför tycker du det? 

 Är det viktigt att eleverna utvecklar olika metoder för huvudräkning? 

 Hur utvecklar eleverna metoderna?  

 Själva eller genom undervisning? Hur? 

 Är det viktigt för alla elever? 

 Olika metoder för olika elever? 

 Varför? (Förvirra vs trygghet) 

 Hur vet du att eleverna har utvecklat huvudräkningsstrategier? 

 Läromedel? Hjälp eller stjälp 

 Hur viktig är huvudräkning i relation till förmågorna att utveckla? 

 
Någonting du vill tillägga som inte framkommit tidigare? 
 
Intresse - Hur menar du då? Kan du förklara? Berätta mer! Har jag förstått rätt? 
 

Avslut 
Än en gång tack för deltagande. Får jag återkomma om jag är osäker på någonting som vi 
diskuterat under intervjun? 
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Datum:  

Tid:  

Lärare:  

Åk:  

Antal elever:  

Placering: 
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Aspekt Observation 

Klassrumsklimatet 
a) känslan av positivt sammanhang i 

klassrummet och 
b) positiv kamratpåverkan 
c) ledarskapet i klassrummet. 

 
 
 
 
 

Stoff och elever  
 
 
 

Konkretisering  
 
 
 

Läromedel 
 
 

 
 
 
 

Kommunikation och ramar  
 
 
 

Språk  
 
 
 

Revoicing  
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Aspekt Observation 

Möjlighet till matematiklärande 
”opportunity to learn”, 

 
 
 
 

lärarens egen uppfattning om ämnet  
 
 
 

Övrigt  
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Xxxxxx 2015-02-11 

Information om studie av lärarens syn på undervisning i huvudräkningsstrategier 

Mitt namn är Sylvianne Bergman och jag studerar till lärare vid Högskolan Dalarna. Jag ska nu 

skriva mitt examensarbete och genomföra en undersökning i syfte att få djupare kunskap om 

lärares erfarenheter av hur elever utvecklar sin taluppfattning, särskilt huvudräkningsförmåga.   

Som underlag till detta arbete behöver jag göra intervjuer med lärare. Intervjuerna kommer att ta 

cirka 30-45 min och spelas in för att jag inte ska missa eller missuppfatta något i samtalet. Om det 

finns möjlighet vill jag också gärna vara med under en matematiklektion innan intervjun, för att få 

en bild av verksamheten i klassrummet. Det är tänkt att minst sex lärare från minst två olika 

skolor ska delta i undersökningen. 

Alla som deltar i undersökningen är garanterade anonymitet, vilket även gäller skolans namn och 

kommun. Insamlat material kommer endast att användas till den här undersökningen och det är 

endast min handledare, examinatorn vid Högskolan Dalarna, och jag som kommer att ha tillgång 

till materialet. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan 

Dalarna och när denna är godkänd, kommer ljudinspelningarna och det insamlade materialet att 

förstöras. Du kommer självklart att få ta del av den färdiga uppsatsen. 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du 

kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. 

Om möjligt genomför vi intervjun under någon av veckorna 8 eller 10. Svar önskas senast 

2015-02-11. 

Om det är någonting Du undrar över, tveka inte att kontakta mig, mobil 070-390 64 75, 

mail: h11sylbe@du.se. 

Handledare: Maria Bjerneby Häll, Univ. lektor Matematikdidaktik, Högskolan Dalarna 

Tel: 023-77 82 74 Mail: mbh@du.se  

Tack på förhand! 

Med vänlig hälsning 

 

Sylvianne Bergman 

 ................................................................................................................................................................  

☐ Jag accepterar att delta i ovanstående undersökning på det sätt som beskrivits.  

☐ v. 8 passar mig bäst ☐ v. 10 passar mig bäst 

 

Namn:  ..................................................................  Skola:  ....................................................................  

Telnr:  ....................................................................  Mail:  ......................................................................  

 


