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Vi har uppmärksammat att elever har svårt att lösa problem med enkla metoder och strategier. 

Därmed ser vi ett behov av att undersöka elevers beräkningar av numeriska uttryck eftersom att 

det ligger till grund för att kunna lösa matematiska problem. Syftet med den här litteraturstudien 

är att kartlägga hur elever hanterar och beräknar numeriska uttryck genom att besvara följande 

forskningsfrågor: Vilka uppfattningar finns om hur numeriska uttryck hanteras av elever? Vilka 

missuppfattningar kan elever ha om de fyra räknesättens egenskaper? I läroplanen (Lgr11) 

uttrycks det att elever ska få kännedom om grundläggande matematiska begrepp och metoder 

för att sedan kunna ta dessa i bruk.  

 

Data som i vårt fall består av vetenskapligt granskad forskning har samlats in genom 

informationssökning där vetenskapliga texter valdes ut och granskades. Forskningen i studien 

har visat att det finns svårigheter hos elever om hur numeriska uttryck ska beräknas. Det finns 

missuppfattningar om hur räknelagar samt räkneregler ska hanteras. Elever har visat sig ha 

bristande kunskaper om strukturer för numeriska uttryck. Genom en systematisk litteraturstudie 

kan vi dra slutsatsen att det finns alternativa sätt att undervisa om prioriteringsregeln genom att 

använda exempelvis bilder. För att eleverna ska få bättre förståelse för räknelagarna bör de även 

få kännedom om alternativa metoder att beräkna numeriska uttryck med hjälp av räknelagarna. 

I slutsatsen har vi dragit kopplingar till det sociokulturella perspektivet.  
_________________________________________________________________________________ 

Nyckelord: aritmetik, numeriska uttryck, räkneoperationer, räknelagar, räkneregler 
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1. Inledning 

Matematik är en konstruerad och allmän vetenskap, men det är också ett kraftfullt verktyg för 

att beskriva vår omgivning. För att matematik ska kunna vara ett användbart verktyg måste det 

kunna kommuniceras och uppfattas på liknande sätt av olika människor. Det har också visat sig 

att kunskap om matematik är nödvändigt för att människan ska kunna fungera i sociala 

sammanhang som arbets- och vardagsliv (SOU 2004:97, s. 81).  

 

Enligt läroplanen ska skolan hjälpa elever att utveckla förmågan att använda matematikens 

olika uttrycksformer för att kunna nyttja dem i olika matematiska situationer (Skolverket, 

2017b, s. 56). Elever ska kunna använda väl valda räknesätt och tillvägagångssätt för att lösa 

och beräkna uppgifter (Skolverket, 2017b, s. 57). I kommentarmaterialet beskrivs det att elever 

ska få undervisning för att kunna applicera de olika räknesätten korrekt beroende på i vilken 

matematisk situation de befinner sig i (Skolverket, 2017a, s. 14).  

 

I PISA-undersökningen 2015 var det enbart 21 procent av Sveriges 15-åringar som hade 

matematiska kunskaper upp till nivå 2 (Skolverket, 2016a, s. 27). Det är den grundläggande 

nivån och innefattar exempelvis att kunna använda enkla algoritmer och att på andra sätt kunna 

veta hur man ska gå tillväga vid beräkning av enklare uppgifter (Skolverket, 2016a, s. 24). För 

att eleverna ska nå upp till nästa nivå, nivå 3, ska de kunna lösa problem med hjälp av 

elementära räknestrategier. De ska även kunna redovisa arbetsgången och resultatet 

(Skolverket, 2016b, s. 42).  

 

Vi ser det som ett problem att inte fler elever når upp till de högre nivåerna i PISA-

undersökningen. Att kunna beräkna numeriska uttryck är en förutsättning för att kunna lösa 

problem med olika metoder och strategier. Därför anser vi att det kan vara bra att undersöka 

elevers beräkningar av numeriska uttryck för att ta reda på om det är svårigheter kring dessa 

som gör att elever inte når högre resultat i PISA-undersökningarna. Vårt resultat kan 

förhoppningsvis ge ny förståelse inom detta matematiska område. 

 

Syftet med vår studie är att ta reda på vad didaktisk forskning säger om elevers kunskaper om 

beräkningar av numeriska uttryck. Detta är ett viktigt område, i och med att det är en så pass 

grundläggande del inom matematiken. Som tidigare nämnts är det 21 procent av Sveriges 15-
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åringar som inte når de höga matematiska nivåerna i PISA-undersökningarna. Kan det bero på 

att eleverna inte vet hur de ska följa räknereglerna och räknelagarna som är en del av de 

grundläggande kunskaperna? 21 procent kan låta lite, men det är trots allt en femtedel som inte 

når de högre nivåerna. Av olika anledningar når inte alla elever de högre nivåerna. Men ska inte 

alla få förutsättningar att kunna göra det utifrån sin egen förmåga?  
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2. Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att med en systematisk litteratursökning kartlägga och problematisera 

grundskoleelevers svårigheter med numeriska uttryck så som det skrivs fram i 

matematikdidaktisk forskning.  

Det här syftet vill vi uppfylla genom att besvara följande frågor: 

- Vilka uppfattningar finns om hur numeriska uttryck hanteras av elever? 

- Vilka missuppfattningar kan elever ha om de fyra räknesättens egenskaper? 
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3. Bakgrund  

I det här kapitel beskriver vi hur begreppen räknesätt, numeriskt uttryck, räkneregler och 

räknelagar används, samt vad det står om numeriska uttryck och räknestrategier i 

styrdokumenten. Speciellt kommer vi fokusera på prioriteringsregeln och vänster-till-höger-

principen som är räkneregler. Dessutom kommer räknelagar behandlas med fokus på 

associativa lagen, kommutativa lagen och distributiva lagen. I studien ska begreppen 

svårigheter och missuppfattningar ses som synonymer. 

 

Matematiska uttryck består av tal och operationer. Vanligtvis brukar man uttrycka det som att 

ett matematiskt uttryck är en meningsfull sammansättning av matematiska symboler. Det 

finns två olika typer av matematiska uttryck: numeriska och algebraiska uttryck. I numeriska 

uttryck är talen siffror (Kiselman & Mouwitz, 2008, s. 15, 37). I algebraiska uttryck är något 

eller några av talen variabler (Kiselman & Mouwitz, 2008, s. 87). Det betyder att om man har 

ett uttryck med bokstäver, där bokstaven representerar flera olika tal, kallas uttrycket istället 

för algebraiskt (Kiselman & Mouwitz, 2008, s. 21). Nedan finns exempel på de olika 

uttrycken: 

• 2 ∙ 6 + 4 (numeriskt uttryck) 

• 2𝑎 + 4 (algebraiskt uttryck)   

Den här uppsatsen fokuserar däremot enbart på numeriska uttryck.  

 

En stor del av den här uppsatsen kommer att behandla de olika räknesätten. De fyra räknesätt 

man oftast refererar till är addition, subtraktion, multiplikation och division. Men även räkning 

med potenser kan räknas som en enskild räkneoperation (Kiselman & Mouwitz, 2008, s. 23). 

 

3.1. Räknereglerna beskriver våra konventioner 

 

För att numeriska uttryck inte ska kunna tolkas på olika sätt finns det några konventioner. Den 

mest kända konventionen är prioriteringsreglen (Sollervall, 2015, s. 89). Regeln säger att man 

beräknar parenteser först och därefter potenser, sedan multiplikation och division. Sist i 

ordningen utförs addition och subtraktion (Kiselman & Mouwitz, 2008, s. 23). När elever lär 

sig prioriteringsreglerna kan det vara bra att använda parenteser för att förtydliga vad det är som 

räknas ut (Löwing, 2008, s. 163). I uttrycket 3 + 4 ∙ 5 börjar man alltså med att multiplicera 4 
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med 5. Men för att underlätta för elever när de lär sig regeln kan det läggas till en parentes runt 

4 ∙ 5. Det blir alltså som ett extra förtydligande att multiplikationen beräknas först, i och med 

att den befinner sig inom en parentes (Löwing, 2008, s. 163).  

 

När elever ska lära sig prioriteringsreglerna används ibland olika ramsor. I England används 

akronymerna BIDMAS och BODMAS. På engelska står den förstnämnda för brackets, index, 

division, multiplication, addition och subtraction. Akronymen BODMAS står för samma sak 

förutom att “index” har bytts ut mot “of order”. I USA används istället PEMDAS som akronym. 

Ordet står för parentheses, exponents, multiplication, division, addition och subtraction 

(Headlam & Graham, 2009, s. 2). I läroböcker brukar ramsan “Please Excuse My Dear Aunt 

Sally” finnas för att eleverna ska minnas räkneordningen (Pappanastos, Hall & Honan, 2002, s. 

81).  

 

Det finns ytterligare räkneregler som kan användas i kombination med prioriteringsregeln. När 

uttryck innehåller operationer som har samma prioritet används vänster-till-höger-principen. 

När det exempelvis enbart förekommer multiplikation eller division i ett uttryck räknar man 

alltså från vänster till höger. Detsamma gäller vid beräkning av endast addition och subtraktion 

(Glidden, 2008, s. 130; Skolöverstyrelsen, 1979, s. 30).  

 

3.2. Räknelagarna beskriver egenskaperna hos räknesätten 

 

De olika räknesätten har olika egenskaper. Ofta kallas det att man följer en viss räknelag. De 

grundläggande räknelagarna är associativa lagen, kommutativa lagen och distributiva lagen 

(Löwing, 2008, s. 40). Det är de här lagarna som kommer bli behandlade i uppsatsen. Som 

exempel är addition och multiplikation både associativa och kommutativa räknesätt. Med andra 

ord betyder det att addition och multiplikation följer den associativa och kommutativa lagen. 

Subtraktion och division är räknesätt som varken är associativa eller kommutativa (Löwing, 

2008, s. 64). 

 

Den associativa lagen innebär vid addition att termer kan adderas i valfri ordning. Den 

associativa lagen kan också vara användbar som en räknestrategi. “Lagen kan underlätta 

beräkningen av en addition som 48 + 13 + 87 , genom att man byter tidsmässig ordning på 

beräkningen från (48 + 13) + 87 till 48 + (13 + 87) = 48 + 100 = 148” (Löwing, 2008, s. 109). 
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Faktorer kan också multipliceras i valfri ordning, alltså (𝑎𝑏)𝑐 = 𝑎(𝑏𝑐) (Löwing, 2008, s. 40). 

Det innebär att multiplikation också är associativt. Exempelvis kan (3 · 20) · 5 skrivas som 3 · 

(20 · 5), för att det ska bli lättare att beräkna uttrycket.  

 

Den kommutativa lagen har istället att göra med den rumsliga ordningen omkring en operation. 

När man adderar två termer med varandra spelar det ingen roll vilken av termerna som står till 

höger respektive till vänster. Detsamma gäller när två faktorer ska multipliceras med varandra 

(Löwing, 2008, s. 65). Exempel på den här lagen är 4 + 8 = 8 + 4 och  

6 · 3 = 3 · 6. Kunskap om den kommutativa lagen kan också underlätta vid addition och 

multiplikation.  

 

Den distributiva lagen beskriver hur olika räknesätt med olika prioritet (olika ”nivå” i 

prioriteringsreglerna) hänger samman. Den visar hur ett räknesätt fördelas, distribueras, över 

ett annat. Som exempel är multiplikation distributivt över addition och subtraktion (Löwing, 

2008, s. 162). Till exempel kan 7 · (9 + 2) skrivas 7 · 9 + 7 · 2 genom att multiplikationen 

(faktorn) har distribuerats över de två termerna inom parentesen. Som jämförelse är division 

bara distributivt över addition (eller subtraktion) från ena hållet. Division är högerdistributivt 

men inte vänsterdistributivt, exempelvis 2 ÷ (6 + 4) ≠ 2 ÷ 6 + 2 ÷ 4 (från vänster) och 

(6 + 4) ÷ 2 = 6 ÷ 2 + 4 ÷ 2 (från höger)  

 

3.3. Styrdokument  
 

Ett av skolans uppdrag är att ge eleverna de förutsättningar som krävs för att kunna utveckla 

kunskaper som behövs för att leva i dagens samhälle (Skolverket, 2017b, s. 9). I skolans 

undervisning inom matematik bör eleverna få möjlighet att granska olika tillvägagångssätt och 

genom resultaten dra egna slutsatser (Skolverket, 2017a, s. 5). Enligt läroplanen (Skolverket, 

2017b, s. 57) i matematik ska eleverna utveckla förmågan att med hjälp av olika metoder kunna 

beräkna enklare uppgifter och göra fullständiga beräkningar. Ytterligare en förmåga är att 

kunna samtala om och beskriva hur man gått tillväga vid beräkningar. Det nämns i kursplanen 

att elever ska kunna använda väl valda räknesätt och tillvägagångssätt vid matematiska 

beräkningar (Skolverket, 2017b, s. 57). I kommentarmaterialet till kursplanen i matematik 

framgår det att eleverna ska få undervisning för att själva kunna förstå vilket räknesätt som är 

mest effektivt beroende på situation (Skolverket, 2017a, s. 14).  
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3.4. Teorier 
 

Lev S. Vygotskij är en av förespråkarna för det sociokulturella perspektivet. Detta perspektiv 

anser att skolan är den viktigaste sociala institutionen för människans lärande och utveckling 

(Kroksmark, 2011, s. 452). Enligt Vygotskij kan människan alltid förändra sin kunskap. Det 

sker genom att människan samspelar med andra i sin omgivning. Vygotskij talar om den 

proximala utvecklingszonen och det innebär att barnet får hjälp av någon som kan mer, 

exempelvis en lärare. Till följd av hjälpen kan sedan barnet lösa problem på egen hand och 

tillslut blir kunskapen automatiserad hos barnet. Det som skett är alltså att den yngre fått 

metoder och strategier för hur den ska kunna utveckla sin egen kunskap (Kroksmark, 2011, s. 

450-451).  

 

En annan viktig del inom det sociokulturella perspektivet är att människan använder olika 

redskap för att tillägna sig nya kunskaper. Ett av de viktigaste redskapen är språket som gör 

att människor kan kommunicera med varandra. Genom kommunikationen kan oklarheter 

redas ut och människor har möjlighet att kunna förklara saker för varandra. Ett annat exempel 

på ett redskap är pennan som underlättar för minnet genom att man kan skriva ner vad man 

tänker på. Vygotskij menar att skolan har som uppgift att lära elever att kunna hantera dessa 

verktyg för att eleverna ska ha möjlighet att utveckla sitt lärande (Kroksmark, 2011, s. 454). 
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4. Metod 

I det här kapitlet beskrivs hur vi gått tillväga för att samla in och välja ut material till vår 

studie och hur materialet har analyserats. 

 

4.1. Informationssökning  

Intentionen med informationssökningen var att samla vetenskapliga texter som kunde användas 

för att svara på vårt syfte med studien. Som sökord användes begrepp som var relevanta för 

studien. De ord som användes var: 

• mathematic 

• primary school 

• arithmetic 

• numerical expressions 

• expressions 

• operation  

• order of operations  

• associative  

• commutative   

• misconceptions 

Det var endast engelska sökord som användes och sökorden kombinerades med “AND”.  

 

Informationssökningar gjordes i olika databaser. Databaserna som användes var ERIC och 

Google Scholar. Utöver databassökningen gjordes författarsökning på Landy & Goldstond (se 

tabell 1), samt kedjesökning på ett par titlar.  

 

För att kunna få hanterliga mängder träffar i databaserna siktade vi på omkring 200 stycken 

träffar. Kombinationen av sökord gjorde att omfattningen kunde regleras. Från databas- och 

kedjesökningarna kunde vi sedan göra ett urval baserat på urvalskriterier. Kriterierna när vi 

valde texter ändrades inte vid de olika sökningarna. Först tillämpas kriterierna på titel, sedan 

abstrakt och sist på fulltexten, se figur 1.  
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Ett exempel på hur en sökning gjordes och hur texterna hanterades var att först använda 

databasen Google Scholar. Sökorden som då användes var ”order of operations” AND 

”misconceptions” AND ”mathematics” AND ”primary school”. Det blev 190 träffar och genom 

ett urval utifrån titel var det 12 träffar kvar. Efter urval från abstrakt fanns det tre relevanta 

texter kvar. Till sist gjordes urval utifrån innehåll och då fanns det bara en vetenskaplig text 

kvar. I figur 1 går det däremot att följa vilka steg som det totala antalet texter vid alla sökningar 

fick genomgå.  

 
                                                                 

                                                                1985                            97                              22                             10 

 

 

 

Figur 1. Stegen som varje vetenskaplig text gick igenom under vår litteratursökning. Siffrorna ovanför 

pilarna motsvarar antalet vetenskapliga texter totalt som kvarstod efter de olika stegen.         

                                                                                                         

För att de vetenskapliga texterna skulle kunna användas till studien användes några 

inklusionskriterier. Då uppsatsen innefattar ett brett område blev det många kriterier som kunde 

uppfyllas. Studiens fokus är aritmetik och numeriska uttryck. Ett inklusionskriterieum var att 

begreppet aritmetik eller numeriska uttryck skulle finnas omnämnt i texten. Ytterligare ett 

kriterium var att räkneoperationer skulle finnas med. Eftersom frågeställningarna berör 

räknelagar och räkneregler valdes vetenskapliga källor som behandlade associativa lagen, 

kommutativa lagen, distributiva lagen, prioriteringsreglerna och räkning från vänster till 

höger. När begreppet missuppfattning förekom i samband med elevers tänkande vid 

räkneoperationer valdes även de in. Alla de texter som återstod efter läsningen av innehållet 

och som uppfyllde inklusionskriterierna var “peer reviewed”. När det gjordes urval utifrån titel 

skulle minst ett av inklusionskriterierna finnas med. Vid abstract och innehåll skulle minst två 

inklusionskriterier finnas omnämnt i texten.   

 

Vid urval av texterna fanns det också exklusionskriterier som togs i beaktande. De texter som 

handlade om lärares förståelse av numeriska uttryck valdes bort. Om texterna behandlade 

aritmetik, men inte rörde sig inom skolans värld, valdes även de bort. Ytterligare kriterier för 
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sökord 

Sökning 

i 

databas 

Urval 

utifrån 
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exklusion var om texterna enbart innehöll algebra och ekvationer. De texter som behandlade 

andra matematiska områden, som exempelvis geometri och procent, blev också uteslutna. När 

texterna handlade om elever med funktionshinder ansågs även de som irrelevanta. Kvar att 

analysera efter sökprocess och urvalsprocess var tio olika texter, se tabell 1.  

 

Tabell 1. Översikt över de vetenskapliga texter som blivit utvalda i sökprocessen. 

 

Författare År Titel Publikationstyp 

Banerjee & 

Subramaniam  

2005 Developing procedure and structure sense of 

arithmetic expressions  

Konferensbidrag 

Blando, Kelly, 

Schneider & Sleeman 

1989 Analyzing and Modeling Arithmetic Errors  Tidskriftsartikel 

Headlam 2013 An investigation into children’s 

understanding of the order of operations 

Doktorsavhandling 

Landy & Goldstone 2010 Proximity and precedence in arithmetic Tidskriftsartikel 

Lee, Licwinko & 

Taylor-Buckner 

2013 Exploring Mathematical Reasoning of the 

Order of Operations: Rearranging the 

Procedural Component Pemdas  

Tidskriftsartikel  

Liebenberg, 

Linchevski, Sasman & 

Olivier 

1999 Focusing on the structural aspects of 

numerical expressions  

Konferensbidrag 

Papadopoulos 2016 The rules for the order of operations: The 

case of an inservice teacher  

Konferensbidrag 

Robinson, Ninowski & 

Gray 

2006 Children’s understanding of the arithmetic 

concepts of inversion and associativity 

Tidskriftsartikel  

Tent 2007 Understanding the Properties of Arithmetic: 

A Prerequisite for Success in Algebra  

Tidskriftsartikel 

Warren 2003 The Role of Arithmetic Structure in the 

Transition from Arithmetic to Algebra  

Tidskriftsartikel 
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4.2. Materialanalys  

 

Först lästes hela texterna av de båda författarna i litteraturstudien individuellt och sedan 

diskuterades innehållet tillsammans. För det mesta var tolkningen av innehållet desamma. Dock 

var observationerna delvis olika då vissa texter som inte uppfyllde inklusionskriterierna valdes 

ut.  

 

Vid analysen av materialet användes en tabell (se bilaga) där texternas innehåll samlades för 

att tydligt kunna göra en jämförelse samt lyfta fram likheter och skillnader mellan de olika 

vetenskapliga texterna. Texternas syfte, bakgrund, metod och resultat granskades, med störst 

fokus på de två sistnämnda delarna. En utförlig beskrivning ges i bilagan. Bilagans olika delar 

fylldes i enskilt av de båda författarna och därefter lästes alla texter av båda två. Texterna 

kategoriserades efter konventioner såsom prioriteringsregeln och vänster-till-höger-principen. 

Dessutom sorterades texterna utefter kommutativa lagen, associativa lagen och distributiva 

lagen. Minst två vetenskapliga texter skulle behandla samma kategori för att senare kunna vara 

till användning i studien. Den vetenskapliga forskningen har grupperats utefter om de behandlat 

någon av de olika räknelagarna eller någon av de olika räknereglerna som blivit beskrivna i 

bakgrunden. Genom att texterna har analyserats utifrån dessa kriterier läggs grunden för att 

kunna besvara studiens frågeställningar. Texternas olika användbarhet för resultatet 

undersöktes. Faktorer i de vetenskapliga texterna såsom deltagarnas ålder, textens ålder, 

datainsamlingen och forskningsförfattarens kunnande inom ämnet kan ha påverkat vår tolkning.  
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5. Resultat  

Detta kapitel presenterar de analyserade texternas resultat. Den första delen, 5.1., besvarar 

litteraturstudiens första forskningsfråga. 5.2. och 5.3. besvarar främst den andra 

forskningsfrågan, men besvarar även delvis första forskningsfrågan.  

 

5.1. Prioriteringsregeln och vänster till höger 
 

Att memorera PEMDAS leder inte alltid till rätt beräkning av numeriska uttryck (Lee, Licwinko 

& Taylor-Buckner, 2013, s. 75). Många elever beräknar inte numeriska uttryck på rätt sätt om 

de innehåller flera räknesätt. Det anses bero på att elever inte förstår prioriteringsreglerna 

tillräckligt bra (Lee, Licwinko & Taylor-Buckner, 2013, s. 77). Headlam (2013, s. 197) har 

intervjuat elever om deras erfarenheter av BIDMAS och BODMAS. Vid beräkningar av uttryck 

används räknereglerna många gånger på ett felaktigt sätt. Flera elever vet inte vad O:et och I:et 

står för i de olika akronymerna. Dessutom glömmer elever ofta av när regeln bör tillämpas och 

de elever som faktiskt vet hur regeln ska användas räknar på något sätt ändå fel (Headlam, 2013, 

s. 200). Enligt Banerjee och Subramaniam (2005, s. 126) tolkar elever BODMAS på fel sätt. 

Eftersom addition kommer före subtraktion i akronymen tror de även att den förstnämnda 

operationen ska beräknas först. +I uttrycket 19– 3 + 6 beräknar alltså elever 3 +  6 först, vilket 

blir 9. Efteråt subtraherar de 9 från 19, som då ger det felaktiga svaret 10. Det “rätta” sättet att 

räkna ger istället 22.   

 

En del elever har förstått principen med att de behöver multiplicera före de adderar (Liebenberg, 

Linchevski, Sasman & Olivier, 1999, s. 7). Däremot är det många elever som parar ihop talen 

från vänster till höger utan att fundera på parenteser eller vilket räknesätt som berörs. Eftersom 

eleverna inte tillämpar regeln fullt ut blir inte uträkningarna korrekta. När ett uttryck består av 

flera enheter som ska multipliceras missar eleverna att prioriteringsregeln fortfarande gäller 

(Liebenberg, Linchevski, Sasman & Olivier, 1999, s. 6-7). Följande uträkning visar på den här 

missuppfattningen: “Students in the second group often gave up the rule where the expression 

had more than one multiplication unit, for example, 4 +  3 +  6 ·  2 +  3 ·  5, as shown in a 

student’s method: 4 +  3 +  (6 ·  2) + (3 ·  5), 12 +  3 =  15 ·  5 =  75 +  4 =  79 +

 3 =  81” (Liebenberg, Linchevski, Sasman & Olivier, 1999, s. 7). Eleven beräknar den första 

parentesen korrekt men glömmer att multiplicera uttrycket i den andra parentesen. 6 ∙ 2 = 12 
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och det har eleven har beräknat. 12 har sedan adderats med en av 3:orna i uttrycket. Den här 

summan har eleven sedan valt att multiplicera med 5 i uttrycket. Till sist har 4:an och den andra 

3:an adderats med multiplikationens produkt.  

 

Det är vanligt att elever beräknar addition eller subtraktion före multiplikation (Blando, Kelly, 

Schneider & Sleeman, 1989, s. 304–305). Headlam (2013, s. 120) förklarar att eleverna i hennes 

studie också adderar innan de multiplicerar. Många elever väljer att sätta parenteser runt två tal 

som står bredvid ett additionstecken. När elever beräknar uttrycket  

2 + 3 · 4 + 5 skriver de alltså (2 + 3) · (4 + 5). Multiplikationen hamnar då utanför parentesen 

(Headlam, 2013, s. 120).  

 

Elever ignorerar ofta parenteser när de ska beräkna uttryck (Blando, Kelly, Schneider & 

Sleeman, 1989, s. 303). I uttrycket (6– 4)  ∙  (10– 5) beräknar eleverna ofta den första 

parentesen rätt. I den andra parentesen missar eleverna att subtrahera 10 med 5, och istället 

väljer de att multiplicera svaret från den första parentesen med första termen i den andra 

parentesen, alltså 2 ∙ 10– 5. Användningen av den distributiva lagen kan göra att elever missar 

parentesens funktion (Tent, 2006, s. 24).  Ett vanligt misstag som elever gör är att de glömmer 

att multiplicera faktorn framför parentesen med den andra termen inuti parentesen. I uttrycket 

7(100– 1) är det alltså ibland bara 100 som multipliceras med 7 medan 1 i parentesen glöms 

bort (Tent, 2006, s. 24). Headlam (2013, s. 162) har kommit fram till att elever bortser från 

parenteser när en exponent förekommer utanför parentesen. Elever kan exempelvis tänka att (2 

· 3)2 är samma sak som 2 · 32. Det eleverna istället gör är att de bara multiplicerar 3 med sig 

själv och missar att exponenten även tillhör 2:an.  

 

När multiplikation i ett uttryck kommer före (till vänster om) addition, som exempelvis i  

4 · 3 + 7, har eleverna turen att det blir rätt när de räknar från vänster till höger. Det är alltså när 

addition kommer först i ett uttryck som det kan bli fel. Eftersom eleverna räknar från vänster 

till höger beräknar de additionen först, trots att det är multiplikationen som har högre prioritet 

(Blando, Kelly, Schneider & Sleeman, 1989, s. 306; Landy & Goldstone, 2010, s. 1962). 

Exempelvis beräknas uttrycket 6 · 7 + 9 korrekt, medan 6 + 7 · 9 blir felaktigt beräknat. Över 

80 procent av sjätteklassarna i Papadopoulos (2016, s. 327) studie gjorde samma misstag genom 

att de adderade före de multiplicerade. Exempel på uttryck där sådana fel förekom är 18 + 19 + 
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14 · (11 + 22) och 9 + 23 + (11 − 3) ∙ (4 ÷ 2). Papadopoulos (2016, s. 328) hävdar att felen 

kan bero på att eleverna felaktigt har lärt sig att räkna från vänster till höger.  

 

När elever ska beräkna uttryck där både multiplikation och division ingår, eller när addition och 

subtraktion blandas i uttrycket, byter eleverna plats på talen istället för att enkelt räkna från 

vänster till höger (Lee, Licwinko & Taylor-Buckner, 2013, s. 77). En av de största 

anledningarna till att elever inte beräknar uttryck korrekt är för att de räknar från vänster till 

höger (Headlam, 2013, s. 128). Papadopoulos (2016, s. 328) har observerat att flera elever under 

skolåren har arbetat med numeriska uttryck, men de har aldrig arbetat utifrån 

prioriteringsreglerna. Istället har de arbetat från vänster till höger.  

 

5.2. Associativa lagen och kommutativa lagen 
 

Många elever har svårigheter med att förstå skillnaden mellan associativa och kommutativa 

lagen och det kan bero på att de här räknelagarna ofta förekommer tillsammans (Tent, 2006, s. 

22). Enligt Warren (2003, s. 129) tycker elever att den associativa lagen är svårare att förstå än 

den kommutativa. Eleverna i Warrens studie fick nämligen svara “sant” eller “falskt” på om 

den kommutativa respektive associativa lagen kunde användas i de fyra räknesätten. Det var 

fler elever som förstod att addition och multiplikation gäller för den kommutativa lagen. Många 

elever hade missuppfattningen om att den associativa lagen kunde användas vid subtraktion och 

division. I studien svarade därför fler elever “sant” på att subtraktion och division var 

associativa jämfört med om de var kommutativa. Det finns också många elever som har 

missuppfattningen om att kommutativa lagen gäller för subtraktion och därför byter plats på 

termerna vilket istället ger ett felaktigt svar (Headlam, 2013, s. 177). Till exempel var det en 

elev som skrev att svaret till 2(6– 4) var −4. Eleven räknade istället ut uttrycket som att det 

stod 2(4– 6) (Headlam, 2013, s. 177).  

 

5.3. Distributiva lagen 

 

Vissa elever missuppfattar skillnaden mellan den associativa och distributiva lagens egenskaper 

(Tent, 2006, s. 24). Många elever tror att det är den distributiva lagen som ska användas när de 

ser parenteser, men så är inte alltid fallet. Till exempel kan 7(8 +  4) skrivas som (7 ∙ 8) +

(7 ∙ 4) och då är det den distributiva lagen som tillämpas. Elever har ofta svårigheter med att 
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beräkna uttryck vid användandet av den distributiva lagen (Headlam, 2013, s. 180-181). De 

flesta eleverna i Headlams (2013, s. 180-181) studie multiplicerade talet som står före 

parentesen med endast den första termen inuti parentesen. Eleverna tolkar exempelvis 𝑎(𝑏 +

𝑐) som 𝑎𝑏 + 𝑐. Liebenberg, Linchevski, Sasman och Olivier (1999, s. 7) beskriver att elever 

tillämpar den distributiva lagen omedvetet och att eleverna emellanåt har svårigheter med att 

veta vid vilket tillfälle lagen kan användas. När 6 ∙ 12 ska beräknas beskriver en elev att den 

räknar 6 ∙ 10 + 6 ∙ 2, vilket är korrekt. Däremot tillämpas även den distributiva lagen vid 

beräkningen av 5 ∙ 2 ∙ 6. Eleven skriver uttrycket som 5 ∙ 2 + 6 ∙ 2, vilket inte är detsamma.   
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6. Diskussion 

I detta kapitel presenteras en metoddiskussion och en resultatdiskussion. Metoddiskussionen 

innehåller reflektioner om hur metodvalet kan ha påverkat resultatet. I resultatdiskussionsdelen 

reflekteras och dras slutsatser utifrån de texter som granskats. 

 

6.1. Metoddiskussion   

      
Under informationssökningen användes enbart Google Scholar och ERIC. De här databaserna 

gav många relevanta sökträffar. Då den här studien behandlar matematik kunde även 

sökningarna skett i databasen MathEduc. Där hade det troligtvis funnits mer vetenskaplig 

forskning som behandlat litteraturstudiens ämne och den forskningen hade möjligtvis kunnat 

bidra till ett ännu bättre resultat. Om det funnits ett större engagemang att lära sig mer om 

databasen hade det varit möjligt att vetenskaplig forskning hämtats därifrån.  

 

Sökorden som användes var relevanta för studien, men om fler ord hade använts hade det 

funnits fler texter att analysera och dessa i sin tur hade kunnat vara till användning i studien. 

Forskningen i de texterna hade kunnat ge ett mer nyanserat resultat. Till en början användes 

både svenska och engelska sökord. Till följd av att de svenska sökorden inte gav några relevanta 

träffar valde vi enbart att använda engelska sökord.    

 

Genom att arbeta i par kunde nivån på analysen höjas genom att artiklarna lästes och bedömdes 

utifrån våra olika perspektiv. Varje text analyserades på så vis att texterna delades upp och 

lästes individuellt. Därefter lästes texterna av den andre författaren som kunde kontrollera och 

komplettera i bilagan om det var något som saknades. Då den vetenskapliga forskningen enbart 

var på engelska kan det ha gjort att vi tolkat texterna på ett annat sätt än om de hade varit skrivna 

på svenska. Det kan då delvis ha påverkat litteraturstudiens resultat.  

 

Forskning som mestadels behandlade algebra och ekvationer utan att ha med elevperspektivet 

valdes bort vid granskningen av de vetenskapliga texterna. Om den här typen av texter hade 

inkluderats hade vi möjligen kunnat finna mer forskning om beräkning av numeriska uttryck 

eftersom det utgör en grund för förståelsen av ekvationslösning. Exkluderingen av de här verken 

kan alltså ha påverkat resultat av den här uppsatsen.  
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6.2. Resultatdiskussion 

 

Resultatdiskussionen är uppdelad i tre delar. Båda frågeställningarna besvaras i de två första 

delarna och i den tredje delen beskrivs vad vi skulle vilja undersöka vidare.  

 

6.2.1. På vilka sätt hanterar och uppfattar elever numeriska uttryck? 
 

Lee, Licwinko och Taylor-Buckner (2013, s. 75) hävdar att PEMDAS för det mesta gör det 

besvärligt för elever när de ska utföra beräkningar då de inte har tillräckligt med kunskaper för 

att kunna använda prioteringsreglerna. Headlam (2013, s. 197) påstår att elever visat 

otillräckliga kunskaper om användandet av prioteringsreglerna när de använt sig av BIDMAS 

och BODMAS på grund av att de inte förstår akronymerna. Banerjee och Subramaniam (2005, 

s. 126) menar att BODMAS används fel. Elever har inte förstått användandet av ramsan utan 

tolkat akronymerna ordagrant. Eleverna är ofta osäkra på vad de olika bokstäverna står för och 

i vilken ordning de är skrivna i. I både PEDMAS, BIDMAS och BODMAS kommer exempelvis 

additionen före subtraktionen. I numeriska uttryck där det endast förekommer addition och 

subtraktion kan akronymerna göra att eleverna blir osäkra. I de här uttrycken bör eleverna räkna 

från vänster till höger, men istället tror de att additionen alltid måste beräknas före 

subtraktionen. Samma problem skulle eleverna stöta på vid numeriska uttryck som enbart består 

av division och multiplikation.  

 

Utifrån den vetenskapliga forskningen som har analyserats har det visat sig att PEDMAS hade 

kunnat bli PEMDSA, BIDMAS hade istället kunnat vara BIMDSA och BODMAS hade kunnat 

arrangeras om till BOMDSA. I undervisningen borde läraren förtydliga att M:et och D:et i 

akronymerna står utan inbördes ordning och att S:et och A:et kan byta plats med varandra. Den 

undersökta forskningen har visat att ramsorna komplicerar elevers tänkande och faktiskt inte 

har så stor användning som vi trodde i början av den här litteraturstudien.  Det har visat sig att 

den vetenskapliga forskningen inte funnit något som stärker användandet av ramsorna. Vår 

studie har visat att undervisning om de olika akronymerna för prioriteringsregeln inte är 

speciellt effektiv. Det verkar som att prioriteringsregelns akronymer kan ställa till det för 

eleverna och i de fall som vänster till höger-principen gäller missar eleverna att applicera den. 

Därav bör möjligtvis räkneramsor undvikas helt i matematikundervisning eller att 

undervisningen av dem förbättras och gör det enklare för eleverna att minnas. 



 

18 

 

 

Liebenberg, Linchevski, Sasman & Olivier (1999, s. 7) och Headlam (2013, s. 120) påstår att 

eleverna har en viss kännedom om prioriteringsregeln men tillämpar den inte rätt när den väl 

behöver användas. Eleverna vill exempelvis sätta dit parenteser för de vet att dessa ska beräknas 

först. De tillämpar parenteserna på fel ställen, vilket gör att uträkningen blir felaktig. I längre 

uttryck glömmer eleverna även av att de ska beräkna alla parenteser först innan de gör något 

annat. Blando, Kelly, Schneider och Sleeman (1989, s. 303) hävdar också att eleverna till viss 

del kan beräkna parenteser, men när det blir många på rad så glömmer eleverna av regeln. Det 

verkar alltså som att den vetenskapliga forskningen visar på att eleverna egentligen har koll på 

prioriteringsregeln men blir oförsiktiga i sina uträkningar eftersom de inte tänker till ordentligt. 

Vid beräkning av uttryck som innehåller parenteser använder eleverna prioriteringsregeln, men 

när de ska beräkna den andra parentesen verkar det som att eleverna glömmer av att använda 

regeln och räknar därför fel. Som lärare måste man vara väldigt tydlig med att förklara att alla 

parenteser som finns i ett uttryck ska beräknas först. Läraren ska självklart tydliggöra att alla 

operationer i varje steg av prioriteringsregeln ska beräknas innan man kan gå vidare till nästa 

steg. Det ska göras oavsett om exempelvis en parentes står först i ett uttryck medan den andra 

parentesen kommer sist i uttrycket.    

 

Blando, Kelly, Schneider och Sleeman (1989, s. 306) hävdar att räkning från vänster till höger 

är vanligt när inte prioriteringsregeln används av eleverna. Landy och Goldstone (2010, s. 1962) 

och Papadopoulos (2016, s. 328) påstår också att eleverna inte använder prioriteringsreglerna 

utan räknar i stället från vänster till höger. Det kan leda till att eleverna räknar fel när flera 

räknesätt ingår i de numeriska uttrycken. Den undersökta forskningen har visat att 

prioriteringsregeln och räkning från vänster till höger är två olika sätt att ta sig an numeriska 

uttryck. När elever har möjligheten till att använda vänster-till-höger-principen använder de 

istället prioriteringsregeln. När istället prioriteringsreglen ska användas har eleverna en tendens 

till att räkna från vänster till höger. Eleverna använder generellt sett inte de metoder som bör 

användas för att beräkna uttrycken korrekt. Det är underligt att eleverna inte tänker på att räkna 

från vänster till höger när de rutinmässigt gör det annars. Eleverna bör få bättre undervisning 

för att utveckla förmågan att kunna applicera rätt räkneregel vid rätt tillfälle.  

 

Enligt den vetenskapliga forskningen har i princip alla elever någon gång hört talas om 

prioriteringsregeln. Men det är väldigt få som har koll på alla bokstäverna i akronymerna, därav 
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sker det många felberäkningar bland eleverna. Möjligen är inte undervisningen tillräckligt 

tydlig med när och hur eleverna bör tänka på ett visst sätt och när de behöver använda de olika 

konventionerna.  

 

I den här studien har vi kommit fram till att akronymerna för prioriteringsregeln inte har varit 

framgångsrika. Vi anser att lärare bör upprepa regelns olika delar frekvent. Ett alternativ hade 

kunnat vara att man exempelvis sätter upp bilder längst fram i klassrummet. Varje bild 

symboliserar en av prioriteringsregelns delar. På den första bilden ska det finnas symboler för 

parenteser. Den andra bilden ska visa ett exempel på en exponent då det är den andra typen av 

operation som man bör se över vid beräkning av uttryck. Tredje bilden symboliserar både 

multiplikation och division för att förtydliga att dessa har likvärdig prioritet. Den sista och 

fjärde bilden består av tecken för addition och subtraktion. De här tecknen är på samma bild för 

att tydliggöra att räknesätten har samma prioritet. Enligt det sociokulturella perspektivet 

använder människan redskap vid sin inlärning (Kroksmark, 2011, s. 454). Om läraren använder 

bilder i sin undervisning anser vi att de kan fungera som redskap. Eleverna kan alltså använda 

bilderna för att göra inlärningen lättare och för att kunna minnas bättre. Inom det sociokulturella 

perspektivet talas det även om den proximala utvecklingszonen, som kan kopplas till den här 

aktiviteten (Kroksmark, 2011, s. 450–451). Det som sker då är att läraren även tillgodoser varje 

elev med de fyra bilderna. När läraren anser att eleven har utvecklat förståelse för hur 

prioriteringsregeln ska användas kan bilder successivt tas bort. Förhoppningsvis kan eleven till 

slut beräkna numeriska uttryck på egen hand utan att behöva stöd från bilderna.  

 

6.2.2. Hur uppfattar elever räknesättens egenskaper? 
 

Det har visat sig att det finns en viss osäkerhet bland eleverna när de ska använda sig av 

räknelagarna. Den associativa lagen är en räknestrategi för att underlätta beräkningar som 

innehåller addition och multiplikation (Löwing, 2008, s. 109; 162). Kommutativa lagen 

underlättar beräkningen vid addition och multiplikation och det spelar ingen roll hur termerna 

samt faktorerna ändrar ordning, resultatet förändras ändå inte (Löwing, 2008, s. 65). Warren 

(2003, s. 129) och Headlam (2013, s. 177) visar båda att eleverna är osäkra på vilka räknesätt 

som har kommutativa och associativa egenskaper. Det är vanligt förekommande att eleverna 

byter plats på termerna i en subtraktion då de tror att kommutativa lagen gäller för det 

räknesättet. Warren (2003, s. 129) menar även att eleverna hade svårare att förstå den 

associativa lagen än den kommutativa lagen. Vad det beror på är dock oklart. Det kan möjligtvis 
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ha att göra med att den associativa lagen innefattar fler termer eller faktorer. Den analyserade 

forskningen visar att det största problemet ändå inte verkar vara att det är svårt att förstå 

skillnaden mellan de båda lagarna, utan att eleverna inte vet vilka räknesätt som har 

kommutativa respektive associativa egenskaper. Det verkar vara på så vis att eleverna inte har 

tillräckliga kunskaper och där med inte förstår vilka egenskaper de olika räknesätten har. 

 

Den distributiva lagen är viktig att känna till för att bli skicklig i både huvudräkning och skriftlig 

räkning inom beräkning av multiplikation och addition (Löwing, 2008, s. 162). Tent (2006, s. 

24) och Liebenberg, Linchevski, Sasman och Olivier (1999, s. 7) påstår att elever tror att den 

distributiva lagen kan användas på flera sätt än vad den faktiskt kan. Headlam (2013, s. 180-

181) hävdar att elever använder den distributiva lagen fel när de gör beräkningar. Enligt 

Liebenberg, Linchevski, Sasman och Olivier (1999, s. 7) har eleverna förståelse för att den 

distributiva lagen kan användas när två faktorer ska multipliceras med varandra. Men när det 

förekommer tre faktorer har eleverna en tendens till att tillämpa lagen även då. Det som sker då 

är att uträkningen blir annorlunda och man får inte det rätta svaret. Den analyserade forskningen 

visar att olika elevgrupper inte har förståelsen för användandet av den distributiva lagen och 

dess egenskaper. Det verkar som att elever ofta tror att den distributiva lagen alltid kan användas 

när ett uttryck innehåller multiplikation och parenteser, och uppmärksammar inte hur uttrycket 

är skrivet i sin helhet. Forskningen har alltså visat att elever inte har tillräckliga kunskaper och 

förståelse om hur den distributiva lagen och dess egenskaper används. 

 

Resultatet av den här studien har visat att elever har svårt att förstå skillnaden mellan 

räknelagarna. Eleverna förstår inte alltid vilka egenskaper räknelagarna har och de använder 

inte lagarna korrekt vid matematiska beräkningar. Det skulle kunna bero på att det finns brister 

i undervisningen eller att det inte anses vara viktigt att undervisa om det. Möjligtvis hade det 

kunnat underlätta för eleverna om de hade lärt sig att beräkna uttryck på andra sätt. När eleverna 

exempelvis ska beräkna uttryck av formen 𝑎(𝑏 + 𝑐) kan de istället beräkna 𝑏 + 𝑐 inuti 

parentesen först för att sedan multiplicera med a. På så vis kan de kontrollera om svaret blir 

desamma som det svar som blir när de räknar med hjälp av den distributiva lagen, alltså 𝑎𝑏 +

𝑎𝑐. I kursplanen för matematik framgår det att eleverna ska utveckla förmågan att med olika 

metoder kunna göra fullständiga beräkningar (Skolverket, 2017b, s. 57). Genom att ge eleverna 

alternativa metoder att räkna med kan de alltså upptäcka misstag i andra typer av beräkningar.  
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Ytterligare en förmåga som eleverna ska utveckla inom matematikämnet är att de ska kunna 

redogöra för och samtala om sina beräkningar (Skolverket, 2011, s. 57). Läraren kan lägga upp 

undervisningen på så vis att eleverna får visa sina beräkningar för varandra. Därmed får 

eleverna berätta hur de har tänkt när de beräknar numeriska uttryck. Genom samtalen kan man 

uppmärksamma om exempelvis eleverna har använt räknelagarna vid räknesätten subtraktion 

och division. Därefter kan eleverna jämföra uträkningarna med korrekta beräkningar där 

lagarna har använts vid addition och multiplikation. Samtal och språk är också en viktig del i 

det sociokulturella perspektivet (Kroksmark, 2011, s. 454). Det är alltså betydelsefullt med 

samtal vid inlärning.  

 

För att förtydliga för eleverna när lagarna kan användas kan man använda konkreta föremål för 

att visa på vilka uträkningar som är rimliga att använda eller inte. Om exempelvis eleverna ska 

beräkna uttrycket 5 − 4 kan man använda äpplen som redskap. 5 − 4 kan förklaras på så vis att 

någon har fem äpplen och ska ge bort fyra. När fyra har skänkts bort kvarstår ett äpple. Om 

man skulle använda kommutativa lagen, alltså genom att skriva uttrycket som 4 − 5 istället, 

skulle inte svaret bli rimligt. Man kan inte ge bort fler äpplen än vad man har tillgång till. Sådana 

här exempel kan alltså underlätta för elevers förståelse av räknelagarna.  

 

6.3. Vidare studier 

 

Eftersom litteraturstudien har visat att elever inte har tillräckliga kunskaper om hur de ska 

beräkna numeriska uttryck vill vi undersöka detta vidare. Det finns trots allt med i läroplanen: 

“Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med 

grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet” (Skolverket, 2017b, 

s. 56). I framtida forskning skulle det vara intressant att ta reda på om elevers förståelse vid 

beräkning av numeriska uttryck förbättras efter djupgående undervisning om räknereglerna och 

räknelagarna. En sådan forskning skulle kunna genomföras på så vis att hälften av de deltagande 

klassernas lärare blir informerade om att de ska undervisa om räknereglerna och räknelagarna. 

Lärarna kommer att ha möjlighet att använda de exemplen vi tidigare angivit som 

undervisningsförlag i resultatdiskussionen. Resterande lärare kommer inte få någon 

information om att genomföra en sådan undervisning. Efter genomförd undervisning kommer 

vi studenter ut till klasserna där studien genomförs och förser eleverna med ett test där frågor 

om reglerna och lagarna finns. Efter de genomförda testerna analyserar vi elevernas uträkningar 

för att se om eleverna som har fått undervisning har presterat bättre än de elever som inte har 
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fått någon undervisning om räknereglerna och räknelagarna. Om några uträkningar i testerna är 

oklara kan även vi studenter intervjua eleverna kring deras metoder och strategier. Det gör vi 

för att felaktiga analyser av elevernas kunskaper ska undvikas. All vetenskaplig forskning i den 

här litteraturstudien utgår ifrån elever från andra länder. För att få djupare inblick i detta område 

vill vi i vidare studier ta reda på hur svenska elever undervisas om reglerna och lagarna, och se 

i vilken omfattning de kan tillämpa dem korrekt. I vår kommande yrkesroll vill vi kunna ge 

eleverna en så pass god undervisning att de utan svårigheter ska kunna utföra enklare 

räkneoperationer.  
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8. Bilaga 

Översikt över granskade vetenskapliga texter 

 

Författare 

Titel 

Ev. tidskrift 

Publikationsår 

Publikationstyp 

Databas 

Syfte Design 

Urval 

Datainsamling 

Resultat 

Författare: Banerjee & 

Subramaniam 
 

Titel: Developing 

procedure and 

structure sense of 

arithmetic  expressions 
 

År: 2005 

Publikationstyp: 

Konferensbidrag 

Databas: Google 

Scholar 
 

Utveckla instruktioner 

för att både förstå 

strukturen för 

algebraiska och 

aritmetiska uttryck och 

för att förstå hur man ska 

gå tillväga när man gör 

beräkningar. 

De använde en grupp med 

elever från årskurs 6 från olika 

skolor. Fyra 

undervisningstillfällen utfördes. 

Resultatet visade att elever lärde sig hantera symboliska uttryck. Studien 

stärkte elevernas kunskaper inom matematiska processer. Förekomsten 

av välkända fel har minskat bland eleverna. 

Författare: Blando, 

Kelly, Schneider & 

Sleeman 

Syftet är att kategorisera 

och förklara enkla 

aritmetiska fel och 

Det var 39 elever i årskurs 7 

som fick delta i studien och göra 

ett test i matematik.  

Resultat tyder på att eleverna "läser" uppgiften från vänster till höger och 

utför uppgiften i den ordning de läses.  
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Titl: Analyzing and 

Modeling Arithmetic 

Errors 

År:1989 

Publikationstyp: 

Tidskriftsartikel 

Databas: ERIC 

undersöka vilka typer av 

fel elever gör vid 

beräkningar i heltal.  

Författare: Headlam 
 

Titel:  

An investigation into 

children’s 

understanding of the 

order of operations 

 

År: 2013 

Publikationstyp: 

Doktorsavhandling 

Databas: Google 

Scholar 

Syftet med studien är att 

undersöka hur elever 

använder 

prioriteringsreglerna när 

de räknar och ta reda på 

vilka missuppfattningar 

eleverna har om 

reglerna. Syftet är även 

att undersöka om elever 

från andra länder 

förutom England också 

har svårigheter med 

räknereglerna.  

Studien gjordes under två år 

med sammanlagt 148 elever 

från fem olika skolor i England, 

USA och Nederländerna. 

Eleverna var mellan 12 och 14 

år. Eleverna gjorde ett 

arbetsblad utan miniräknare 

och ett med miniräknare. Några 

intervjuer gjordes också efter 

testerna.  

Det är vanligt att eleverna räknar från vänster till höger, utan att bry sig 

om vilket räknesätt som kommer. Exempelvis adderar de innan de 

multiplicerar. Elever ignorerar parenteser när det finns en exponent 

utanför parentesen.  

 

När det förekom addition i kombination med exponenter räknade 

eleverna ut additionen innan de beräknade exponenten.  

Ett annat vanligt misstag är att eleverna adderar före de multiplicerar.  

Att utföra beräkna en multiplikation eller en division före en potens var 

också vanligt hos eleverna.  

Slarvfel som elever gör men som i denna studie inte klassas som 

missuppfattningar är att de blandar ihop räknesätten när de räknar. 

Exempelvis kan tecknet för addition bli ett tecken för multiplikation. 

  

Elever hade även svårt att uppfatta ett bråk som en division när ett 

uttryck förekom i både täljare och nämnare. Även ett bråk som 8/4 var 

svårt att uppfatta som en division.  

Elever hade svårt att kvadrera ett negativt tal, trots att det negativa talet 

stod inom en parentes. Svaret blev ofta negativt.  

Elever tror att kommutativa lagen gäller för subtraktion och byter därför 

plats på termerna.  
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Vid användandet av distributiva lagen beräknar elever fel. De flesta 

multiplicerar talet som står före parentesen men endast en av termerna 

inuti parentesen.  

 

I intervjuerna berättar eleverna om att de känner till uttrycken BODMAS 

och BIDMAS, men de hade inte tänkt på att använda reglerna vid 

beräkningar på testen. Om de hade kommit ihåg att använda reglerna så 

hade de förmodligen beräknat rätt. Elever hade dessutom svårt att 

minnas vad I:et och O:et stod för.  

Eleverna som blev intervjuade insåg att det är viktigt att komma ihåg 

regler. Men däremot var det många som inte mindes reglerna eller 

använde dem på fel sätt.   

I England var det störst variation på felaktiga beräkningar. Japan hade 

färre felaktiga svar.  
 

Författare: Landy & 

Goldstone  
 

Titel: Proximity and 

precedence in 

arithmetic 
 

År: 2010 

Publikationstyp: 

Tidskriftsartikel 

Databas: Google 

Scholar 

Fokus i den här studien 

ligger på hur fysiskt 

avstånd påverkar 

aritmetiska beräkningar 

av enkla uttryck som 

innefattar addition och 

multiplikation. Det finns 

flera anledningar till att 

rumsliga egenskaper 

påverkar aritmetiska 

beräkningar. 

Studien omfattar en 

undersökning av hur 

variationen mellan 

aritmetiska uttryck som 

I experiment ett deltog 48 

studenter från University of 

Illinois. 

Det deltog 55 studenter från 

indiana University i experiment 

två. 

I experiment tre deltog 38 

studenter från Indiana 

University. 

I varje experiment satt 

studenterna framför en dator 

som visade enkla aritmetiska 

problem i en slumpmässig 

ordning. 

Eleverna utförde beräkningar med vänster till höger regeln. Det berodde 

på att uppgifterna innehöll multiplikation före addition så de hade inte 

behövt lära sig användningen av prioriteringsreglerna. 
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involverar addition och 

multiplikation påverkar 

beräkningar.  

Författare: Lee, 

Licwinko & Taylor-

Buckner 
 

Titel: Exploring 

Mathematical 

Reasoning of the Order 

of Operations: 

Rearranging the 

Procedural Component 

Pemdas 
 

År: 2013 

Publikationstyp: 

Tidskriftsartikel 

Databas:ERIC 
 

Syftet med studien är att 

utforska matematiska 

resonemang om 

prioriteringsregler och 

effekten av nya 

tillvägagångssätt. 

Två grupper med elever. Den 

ena gruppen var det 17 och i 

den andra 22 elever. De gjorde 

ett test innan de började få 

undervisning och efter tre 

undervisningstillfällen fick de 

göra ett nytt test.  

Användningen av att memorera PEDMAS kommer inte att alltid ge rätt 

förenkling av ett numeriskt uttryck. Under studien fann de att eleverna 

inte förklarade numeriska uttryck korrekt när ett uttryck innehöll 

beräkningar i slumpmässig ordning. Det berodde på att eleven 

memorerade regler som de inte förstod. 

Författare: 

Liebenberg, 

Linchevski, Sasman & 

Olivier 
 

Titel: Focusing on the 

structural aspects of 

numerical expressions 

År: 1999 

Syftet är att beskriva hur 

elever uppfattar 

strukturella egenskaper 

hos numeriska uttryck. 

Syftet är också att 

undersöka hur de kan 

använda kunskaper om 

uttrycks egenskaper i 

andra sammanhang.  

44 sjätteklassare deltar i 

studien och omfattar åtta 40-

minuterslektioner. Studien 

bestod av grupparbete, 

helklassdiskussioner, 

självständiga uppgifter. 

Observationsanteckningar och 

skriftliga arbeten från elever 

Elever kunde tillämpa den distributiva lagen, men använde den alldeles 

för mycket när uttrycken innehöll både multiplikation och addition. 

Utifrån intervjuerna framkom det att tre elever missuppfattade 

prioriteringsregeln att man skulle multiplicera före man adderar när det 

förekom flera enheter med multiplikation i uttrycket. 16 elever förstod 

inte alls regeln utan parade ihop talen i de ordning de kom och 

multiplicerade inte före de adderade.  
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Publikationstyp: 

Konferensbidrag  

Databas: Google 

Scholar 

Från handledaren 
 

samlades in. Intervjuer med 

elever gjordes också.  

När eleverna skulle beskriva vilka uttryck som gav samma värde var det 

bara en elev som hade rätt. De flesta andra elever parade ihop talen från 

vänster till höger utan att fundera på parenteser eller vilket räknesätt 

som förekom.  

Författare: 

Papadopoulos 
 

Titel: The rules for the 

order of operations: 

The case of an 

inservice teacher 
 

År: 2016 

Publikationstyp: 

Konferensbidrag 

Databas: Google 

Scholar 

Syftet med studien var 

att visa hur elever 

påverkas av en felaktig 

undervisning av 

prioriteringsregeln.  

Ett test med numeriska uttryck 

gjordes först med en lärare. En 

månad senare gjorde 22 

sjätteklassare samma uppgifter.  

Över hälften av eleverna gjorde samma misstag som läraren och adderade 

före de multiplicerade. Däremot var det bara 6 procent av eleverna som 

subtraherade före de multiplicerade.  

Författare: Robinson, 

Ninowski & Gray 
 

Titel: Children’s 

understanding of the 

arithmetic concepts of 

inversion and 

associativity 
 

År: 2006 

Syftet var att undersöka 

hur elever använder 

begreppet inversion i de 

fyra räknesätten.  

90 elever från årskurs 6 och 8 

från olika skolor medverkade i 

studien. Eleverna löste 

inversions problem mellan 

addition och subtraktion samt 

multiplikation och division. 

Resultatet visade att elever i årskurs 6 hade svårare med att lösa 

uppgifter med stora tal när det var både multiplikation och division i 

uppgiften.  
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Publikationstyp: 

Tidskriftsartikel 

Databas: ERIC 

Författare: Tent 
 

Titel: Understanding 

the Properties of 

Arithmetic: A 

Prerequisite for 

Success in Algebra  
 

År: 2006. 

Publikationstyp: 

Tidskriftsartikel  

Databas: ERIC. 

Undersöker hur 

sjundeklassare uppfattar 

räknelagar. 

 
Elever missar skillnaden mellan kommutativa och associativa lagen, vilket 

kan bero på att de många gånger används på samma gång.  
 

När det kommer till den distributiva lagen missar många elever att 

multiplicera faktorn med den andra termen som står inom parentesen.  
 

En del elever har svårt att skilja på den associativa och den distributiva 

lagen. Så fort de ser parenteser tror de att det är den distributiva lagen 

som ska användas. Den distributiva lagen består av både multiplikation 

och addition/subtraktion. Eleverna vill oftast använda den associativa 

eller kommutativa lagen när uttrycket innehåller flera räknesätt.  

Författare: Warren 
 

Titel: The Role of 

Arithmetic Structure in 

the Transition from 

Arithmetic to Algebra 
 

År: 2003 

Publikationstyp: 

Tidskriftsartikel 

Från handledaren 

Studiens syfte är att 

undersöka elevers 

förståelse av aritmetik 

när de går de sista åren i 

grundskolan och om de 

kan dra slutsatser om 

lärandet av aritmetik och 

algebra.  

Ett test med sex uppgifter 

utfördes av 672 elever från 

åldrarna 11 till 14 som gick i 

skolor i Brisbane, Australien. 

Testet prövade elevernas 

förmåga kring förståelse av 

aritmetik. Två av frågorna 

prövade elevers förståelse av 

användningen av associativa- 

och kommutativa lagen vid 

räkneoperationer. 

Resultatet utifrån testen visade att när eleverna använde den 

kommutativa lagen kom de flesta ihåg att den gällde för addition och 

multiplikation. Det som var oroväckande var att ett antal elever trodde att 

den kommutativa lagen gällde för subtraktion och division också. Dessa 

elever var inne på de sista åren i grundskolan.  
 

Genom analys av elevernas tester kunde man se på svaren att de hade 

svårare för den associativa lagen än den kommutativa lagen.  

Eleverna fick nämligen svara “sant eller “falskt” på om den kommutativa 

och associativa lagen kunde användas i de fyra räknesätten och det var 

fler elever som svarade sant på addition och multiplikation i den 

kommutativa lagen än den associativa lagen. Fler elever svarade “sant” på 

att den associativa lagen kunde användas vid subtraktion och division än 

vad de gjorde vid den kommutativa lagen. Det är många elever som slutar 
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grundskolan utan att ha förståelse att addition är en generaliserad 

process.  
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