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Två vanliga räkneregler som elever lär sig om i matematikundervisningen är 

prioriteringsregeln och vänster-till-höger-principen. Tidigare forskning har dock visat att 

elever också använder påhittade regler som vanligtvis inte brukar användas inom 

matematiken. Syftet med den här studien är att undersöka dessa ”egenskapade” regler. 

Syftet uppnås genom att studera vad det är för mindre kända räkneregler som eleverna 

tillämpar samt om hur konsekventa eleverna är i sin användning av en typ av räkneregel.  

I studien gjorde 55 elever i årskurs 5 ett arbetsblad bestående av fem numeriska uttryck. 

Av de 55 eleverna använde 16 av dem någon form av regel som gick ut på att tal i de 

numeriska uttrycken parades ihop. 13 av de här 16 eleverna blev intervjuade om hur de 

hade tänkt när de löste uppgifterna. Data för studien utgörs därför av elevernas arbetsblad 

såväl som transkriberingarna från intervjuerna. 

Studien visar tre olika slags ”regler” som eleverna använder, förutom de vanliga 

räknereglerna vänster-till-höger-principen och prioriteringsregeln. De tre räknereglerna 

bygger alla på att tal paras ihop på ett eller annat sätt. Trots att nästan ingen av de 13 

eleverna hade fått undervisning om de vanliga räknereglerna, så använder eleverna egna 

regler som följer logiska strukturer. Dessutom visar studien att de flesta eleverna inte är 

speciellt konsekventa när det kommer till valet av regel. Många av eleverna väljer att 

använda olika slags räkneregler för att beräkna uttryck som är uppbyggda på nästan samma 

sätt.  
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ABSTRACT 

___________________________________________________________________________ 

Rebecka Karlsson 

We Belong Together – How students calculate numerical expressions with their own 

rules of arithmetic. 

                                                                                                      Number of pages: 37 

___________________________________________________________________________ 

Two common rules of arithmetic that students learn about in education are the order of 

operations and the counting from left to right. However, previous research has shown that 

students also use made-up rules which are not usually used in mathematics. The aim of this 

study is to investigate the rules of arithmetic created by the students themselves. The aim 

is achieved by examine what kind of less-known rules of arithmetic that students apply and 

also how consistent students are in their use of a type of rule.   

In the study, 55 students did a worksheet consisting of five tasks. In total, 16 of the 55 

students used some kind of rule where numbers in the numerical expressions were paired 

in some way. Furthermore, 13 of the 16 students were interviewed about their way of 

thinking when solving the tasks. The data therefore consists of the students’ worksheets 

and transcriptions from the interviews.  

The study shows that, in addition to the usual conventions left-to-right and order of 

operations, students use three different kinds of rules of arithmetic. The three rules of 

arithmetic are based on the principle that numbers are paired in one way or another. Despite 

that almost none of the 13 students had been taught the conventional rules of arithmetic, 

most students use own rules that follow logical structures. In addition, the study shows that 

most students are not particularly consistent when it comes to choosing strategy. Many 

students choose to use different kind of rules of arithmetic when they are calculating 

expressions that are structured in almost the same way. 

 _________________________________________________________________________ 

Keywords: numerical expressions, rules of arithmetic, arithmetic operations, pairing, 

principles 
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1. Inledning 

Nästan alla vardagliga situationer som har med matematik att göra kan skrivas som 

numeriska uttryck. Om exempelvis tre tärningar visar fyra prickar och två tärningar visar 

två prickar kan summan av fem tärningars värde beskrivas som 3 ⋅ 4 + 2 ⋅ 2. Numeriska 

uttryck kan också användas för att exempelvis beskriva hur mycket pengar man får tillbaka 

när man har betalat i mataffären. Har man 30 kr och köper två liter mjölk som kostar 10 

kr/liter kan uttrycket 30 − 2 ⋅ 10 användas för att bestämma värdet av de pengar man får 

tillbaka. För att dessutom kunna göra beräkningar av de båda uttrycken används någon 

form av räkneregel.  

Beräknar alla elever uttrycket 5 ⋅ 4 ⋅ 3 + 6 ⋅ 2 + 1 på samma sätt? På den här frågan finns 

inget jakande svar. Hade eleverna beräknat uttrycket på samma sätt hade inte denna studie 

gjorts. Vissa elever får fram ett svar genom att räkna från vänster till höger, medan andra 

elever använder prioriteringsregeln. Det finns utöver dessa två räkneregler också andra 

regler som eleverna använder. Många elever använder regler, som vanligtvis inte brukar 

användas inom matematiken, men som ändå har en logisk struktur. Det många elever 

däremot har gemensamt är att de var och en använder olika räkneregler beroende på vilket 

uttryck som ska beräknas.  

Enligt läroplanen och kursplanen i matematik ska eleverna, efter att ha genomgått 

grundskolan, kunna göra beräkningar av rutinuppgifter i aritmetik med en passande strategi 

och få fram ett rimligt resultat (Skolverket, 2018). Dessutom ska eleverna veta hur 

räknesätten används i de olika strategierna de väljer att använda (Skolverket, 2018). Elever 

måste alltså ha kännedom om både räknesätten och de räkneregler som gäller för de här 

räknesätten, för att kunna göra korrekta beräkningar av numeriska uttryck med flera 

operationer.  

Det har gjorts många studier om hur elever tillämpar prioriteringsregeln och vänster-till-

höger-principen vid beräkningar av numeriska uttryck (Banerjee & Subramaniam, 2005; 

Blando, Kelly, Schneider & Sleeman, 1989; Glidden, 2008; Headlam, 2013; Lee, Licwinko 

& Taylor-Buckner, 2013; Liebenberg, Linchevski, Sasman & Olivier, 1999). Senare 

forskning har dessutom börjat studera om det finns andra ”regler” som elever använder när 

de ska göra uträkningar (Gunnarsson & Papadopoulos, 2019). Den här studien görs för att 

kunna bidra med mer kunskap om det som nyutkommen forskning har visat angående 
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räkneregler som eleverna själva hittar på. Dessutom är förhoppningen att studien ska kunna 

ge information om huruvida elever är konsekventa vid valet av räkneregler. Oavsett hur 

elever tar sig an numeriska uttryck så kan man konstatera att de är oerhört fantasifulla och 

kreativa.  
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur elever i årskurs 5 beräknar numeriska uttryck. Det 

här syftet vill jag uppfylla genom att besvara följande frågor: 

• På vilka sätt räknar elever som inte tillämpar prioriteringsregeln eller vänster-till-

höger-principen? 

• Hur konsekventa är eleverna i sin användning av olika räkneregler? 
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3. Bakgrund 

I det här kapitlet kommer en distinktion mellan räknesätt, räkneregler och räknelagar att 

beskrivas då dessa begrepp behöver särskiljas i den fortsatta texten. Till följd av att den 

här studien inriktas mot räkneregler kommer tidigare forskning om elevers användning av 

de olika reglerna att presenteras. Vidare beskrivs hur styrdokumenten inom matematiken 

behandlar de olika räknereglerna. Till sist beskrivs innebörden av ansatsen fenomenologi.  

3.1 Räknesätt, räkneregler och räknelagar 

Inom matematiken finns fyra centrala räknesätt: addition, subtraktion, multiplikation och 

division. De här räknesätten kan beskrivas som operationer inom området aritmetik 

(Kiselman & Mouwitz, 2008). I numeriska uttryck, som exempelvis 2 + 6 ⋅ 4 − 3 och 32, 

finns alltså olika räkneoperationer som skall utföras. För att veta i vilken ordning 

operationerna ska beräknas finns olika räkneregler. En av reglerna kallas 

prioriteringsregeln. Enligt den räkneregeln beräknas först parenteser och därefter potenser, 

vidare beräknas multiplikation och division, och till sist är det addition och subtraktion 

som utförs (Kiselman & Mouwitz, 2008). I engelsktalande länder används ofta olika 

akronymer för prioriteringsregeln. En akronym, som ofta används i USA, är PEMDAS och 

står för parenthesis, exponents, multiplication, division, addition och subtraction 

(Headlam, 2013, s. 14). I England används istället akronymerna BODMAS respektive 

BIDMAS och de står för brackets, of order/indices, division, multiplication, addition och 

subtraction (Headlam, 2013).   

Har operationerna i ett uttryck samma prioritet räknar man dem i ordning från vänster till 

höger, enligt den så kallade vänster-till-höger-principen. Om det exempelvis uteslutande 

finns addition och/eller subtraktion i uttrycket beräknas alltså operationerna i tur och 

ordning med start från vänster (Glidden, 2008; Skolöverstyrelsen, 1979). Uttryck som 

bland annat 5 + 5 + 3, 16 − 7 − 1 och 11 − 3 + 6 beräknas enligt vänster-till-höger-

principen.  

Räkneregler talar alltså om hur numeriska uttryck kan beräknas. Ett annat begrepp, som 

ofta förväxlas med räkneregler, är räknelagar. Med en räknelag menas istället att de olika 

räknesätten har olika egenskaper. Addition har exempelvis egenskapen att summan av två 

termer blir densamma oavsett vilken av termerna som står till vänster respektive höger i 
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ett additionsuttryck. Detsamma gäller för multiplikation då produkten inte påverkas av 

vilken av faktorerna i uttrycket som står till vänster respektive höger, exempelvis 5 ⋅ 4 =

4 ⋅ 5. Subtraktion och division är räknesätt som däremot inte har de egenskaperna (Löwing, 

2008).  

3.2 Tidigare forskning om elevers användande av 

räkneregler 

I den här forskningsöversikten beskrivs hur tidigare studier har redogjort för elevers 

tillämpningar av olika slags räkneregler.  

3.2.1 Elevers användande av prioriteringsregeln 

Enligt prioriteringsregeln har multiplikation högre prioritet än addition men flertalet elever 

har en förmåga att förenkla regeln till att operationer med multiplikation alltid måste 

beräknas före addition i numeriska uttryck. Till exempel kan ett uttryck av formen 𝑎 ⋅ 𝑏 +

𝑐 ⋅ 𝑑 av många elever beräknas som (𝑎 ⋅ 𝑏 ⋅ 𝑑) + 𝑐 (Liebenberg et al., 1999). I det här 

exemplet anser alltså eleverna att alla tal som har ett multiplikationstecken framför sig, 

samt det första talet, beräknas före de tal som föregås av ett additionstecken.  

Det finns studier som pekar på att många elever som fått undervisning om akronymen 

PEMDAS delvis har fått en felaktig uppfattning om hur prioriteringsregeln ska användas 

(Banerjee & Subramaniam, 2005; Lee, Licwinko & Taylor-Buckner, 2013). Följden av att 

multiplikation nämns före division i akronymen har blivit att elever tror att den 

förstnämnda operationen alltid måste beräknas före den sistnämnda. Eleverna tänker helt 

enkelt inte på att multiplikation och division har samma prioritet (Lee, Licwinko & Taylor-

Buckner, 2013). Dessutom finns det elever som tror att addition ska beräknas före 

subtraktion (Banerjee & Subramaniam, 2005).  

Ytterligare en missuppfattning är att elever beräknar addition före multiplikation. 

Exempelvis beräknas uttrycket 2 + 3 ⋅ 4 + 5 som (2 + 3) ⋅ (4 + 5) av många elever 

(Headlam, 2013). Samma typ av missuppfattning har även Blando, Kelly, Schneider och 

Sleeman (1989) uppmärksammat.  
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3.2.2 Elevers användande av vänster-till-höger-principen 

I föregående avsnitt beskrevs bland annat att eleverna i Headlams (2013) studie hade 

missuppfattningar om prioriteringsregeln. Samma studie visade också att flera av eleverna 

inte reflekterade över de olika räknesätten som ingick i uttrycket, utan beräknade uttrycket 

genom att räkna från vänster till höger (Headlam, 2013). I en annan studie verkade istället 

eleverna inte uppmärksammade på när vänster-till-höger-principen kunde användas. I 

uttrycket 19 − 3 + 6 har eleverna uppfattningen att additionen ska beräknas före 

subtraktionen, vilket inte är korrekt enligt vänster-till-höger-principen. Eleverna ska i detta 

fallet beräkna uttrycket genom att använda vänster-till-höger-principen eftersom addition 

och subtraktion har samma prioritet. Det innebär att de först ska subtrahera 3 från 19 och 

sedan addera 6 (Banerjee & Subramaniam, 2005, s. 126). Akronymen BODMAS kan leda 

till att eleverna får missuppfattningen att addition måste beräknas före subtraktion 

(Banerjee & Subramanian, 2005). I ytterligare en studie har det observerats att elever 

ibland beräknar addition före subtraktion (Glidden, 2008). Dessutom beräknar vissa elever 

multiplikation före division, eftersom akronymen PEMDAS redovisar operationerna i den 

ordningen. Akronymerna hindrar alltså eleverna från att använda vänster-till-höger-

principen när den borde användas (Glidden, 2008). 

3.2.3 Elevers användande av principen att para ihop tal 

Det är inte alltid som elever tillämpar prioriteringsregeln eller vänster-till-höger-principen 

när de ska beräkna numeriska uttryck (Gunnarsson & Papadopoulos, 2019; Liebenberg et 

al., 1999). Ibland kan de använda helt egna ”regler”. En sådan ”regel” som forskning visar 

att elever kan använda är sammanparning av tal i ett uttryck Eleverna tycks i en 

undersökning ha parat ihop de tal som står bredvid varandra utan att tänka på vilka 

räkneoperationer som skall utföras (Liebenberg et al., 1999). Eleverna fick beräkna 4 +

5 + 5 ⋅ 2 ⋅ 6 + 4, men ett flertal elever beräknade inte uttrycket med hjälp av 

prioriteringsregeln. Elevernas tankeprocesser och beräkningar kunde istället närmast 

beskrivas som (4 + 5) + (5 ⋅ 2) ⋅ (6 + 4) (Liebenberg et al., 1999).  

När elever parade ihop de tal som stod bredvid varandra i ett numeriskt uttryck, var det 

flera elever som inte tänkte på vilka räknesätt som var aktuella i de olika uttrycken. I 

uttryck som bestod av ett udda antal tal valde många elever att beräkna det sista talet, som 

inte kunde paras ihop med något annat tal, i slutet av uttrycket (Gunnarsson & 
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Papadopoulos, 2019). Dessutom parar elever ihop talen inom termer. Ett exempel på detta 

är när elever ska multiplicera tre faktorer på rad i ett uttryck. Många elever parar ihop den 

mellersta faktorn med de två andra faktorerna, vilket leder till att den mellersta faktorn 

multipliceras två gånger. Operationen 2 ⋅ 3 ⋅ 5 kan enligt elever som har anammat det 

synsättet beräknas som (2 ⋅ 3) + (3 ⋅ 5). Ytterligare ett exempel på sammanparning inom 

termer är när elever multiplicerar två av tre faktorer och sedan ignorerar beräkningen av 

den tredje faktorn (Gunnarsson & Papadopoulos, 2019). 

Den tredje typen av sammanparning som framkommit i studien är när alla tal i det 

numeriska uttrycket används två gånger, förutom det första och sista talet. Det var endast 

2 av 235 elever som använde sig av den ”regeln”. De här eleverna verkar dock inte ha 

urskilt de olika räkneoperationerna som förekommer i uttrycket (Gunnarsson & 

Papadopoulos, 2019). Ett exempel på en sådan sammanparning är när elever beräknar 

uttrycket 2 ⋅ 3 ⋅ 5 − 4 ⋅ 2 + 6 som (2 ⋅ 3) + (3 ⋅ 5) + (5 − 4) + (4 ⋅ 2) + (2 + 6). 

3.2.4 Elevers användande av olika räkneregler på liknande uttryck 

I många fall är det svårt för elever att tillämpa en och samma regel på olika uttryck, trots 

att det förkommer ungefär samma räknesätt och räkneoperationer. Det har bland annat 

visat sig att elever i de flesta fall vet hur prioriteringsregeln ska tillämpas på uttryck där 

multiplikation förekommer endast en gång. Exempel på ett sådant uttryck är 2 + 4 ⋅ 8 + 3. 

Däremot blir det svårare för eleverna att beräkna uttryck där multiplikation förkommer mer 

än en gång. För många elever blir det därför svårt att beräkna ett uttryck som 4 + 6 ⋅ 2 +

3 ⋅ 5 + 1 med hjälp av endast prioriteringsregeln (Liebenberg et al., 1999). 

Elever i årskurs 6 fick i en studie beräkna uttryck som exempelvis 5 + 6 ⋅ 10 och 27 −

5 + 3 (Linchevski & Livnehs, 1999). Efter att ha gjort beräkningarna fick eleverna se andra 

lösningar på uttrycken och därefter svara på om man kunde räkna på de sätten. Det visade 

sig att de elever som från början hade räknat på ett korrekt sätt också stod fast vid sina 

svar. Nästan alla elever, som i det första uttrycket ovan började med att addera, ändrade 

sig när de fick se en lösning där multiplikationen beräknades först. Flera elever som löste 

det andra uttrycket med hjälp av vänster-till-höger-principen stod fast vid att den principen 

var den bästa när de fick se en annan lösning. Hälften av de elever som på samma uttryck 

hade adderat först ändrade sig och tyckte att de skulle ha räknat på det andra sättet 

(Linchevski & Livneh, 1999). Eleverna fick också frågan om det var möjligt att bara få ett 

svar på uttrycket 5 + 6 ⋅ 10. Av 53 elever svarade 3 att det faktiskt går att lösa uppgifterna 



8 
 

på olika sätt och få olika svar. En av de här eleverna ansåg att man i skolämnet matematik 

kunde få två olika lösningar, men däremot gick det inte att få olika svar om det hade handlat 

om pengar som man ska köpa något med i en affär (Linchevski & Livneh, 1999).  

I samma studie undersöktes också hur elever delade upp uttryck genom att först beräkna 

operationer som kom senare i uttrycken. Exempelvis kan uttrycket 167 − 20 + 10 + 30 

lösas genom att först beräkna 20 + 10 + 30 så att den slutgiltiga operationen blir 167 −

60. Resultatet visade att elever räknar på ett sådant sätt på vissa uttryck, men att de på 

andra liknande uttryck inte gör på det sättet. En av eleverna berättade att den inte använde 

någon specifik regel, utan att dennes räkneregel växlade beroende på vilken uppgift den 

skulle utföra (Linchevski & Livneh, 1999). 

3.3 Styrdokument  

Enligt kursplanen i matematik ska eleverna få förutsättningar att kunna lösa enklare 

problem och rutinuppgifter genom användning av olika matematiska metoder (Skolverket, 

2018). Att kunna veta hur man ska gå tillväga när man löser uppgifter är viktigt för att det 

fortsatta lärandet inom matematiken ska fungera väl. Om elever lär sig använda olika 

metoder kommer de inte behöva lägga mycket tid på att göra korrekta uträkningar utan 

istället kan de fokusera på att lösa problemen i matematikuppgifterna (Skolverket, 2017). 

Räknereglerna är en del av dessa centrala metoder inom matematiken som eleverna 

behöver ha förtrogenhet med för att kunna utföra uppgifter som successivt ökar i 

svårighetsgrad.   

I det centrala innehållet för årskurs 1-3 beskrivs att eleverna ska kunna använda de olika 

räknesätten i olika sammanhang och med olika metoder (Skolverket, 2018). Har eleverna 

kunskaper om räknesättens användning blir det inte lika komplicerat för eleverna att göra 

uträkningar. I årskurs 4-6 utvidgas det centrala innehållet inom området till att eleverna 

ska behärska ett större talområde och fler strategier i de uppgifter de möter (Skolverket, 

2017). I de lägre årskurserna lär sig alltså eleverna de grundläggande kunskaperna om 

räknesätten och några år senare är tanken att eleverna ska bli mer bekanta med de olika 

räknereglerna. För att eleverna ska kunna använda de olika räknereglerna är det alltså 

viktigt att de först har kunskaper om de fyra räknesätten.  
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3.4 Fenomenologi 

För att en person ska kunna uppfatta något måste fenomenet särskiljas från andra fenomen 

i samma kontext. Men fenomenet behöver också sättas in i kontexten för att en person ska 

kunna uppfatta det (Marton & Booth, 2000). Människor urskiljer olika delar av ett fenomen 

vilket leder till att människorna har olika uppfattningar om fenomenet. Ett och samma 

fenomen kan alltså skildras på olika sätt beroende på vem det är som uppfattar fenomenet. 

Det finns alltid en relation mellan en person och ett visst fenomen (Marton & Booth, 2000).   

Inom fenomenologin vill man ta reda på hur människor uppfattar den verklighet som man 

lever i. Personen som undersöker de olika uppfattningarna måste undvika att ha egna 

föreställningar om människors tankar, genom att personens egna kunskaper om ett område 

sätts inom parentes. Som forskare är man alltså intresserad av att ta reda på varför 

människor tänker och gör på ett visst sätt (Bryman, 2011). Den data som samlas in av 

forskaren kan till en början vara överraskande då forskaren får information om nya synsätt 

och perspektiv som andra människor har (Bryman, 2011). 

Vid en analys inom fenomenologin gör forskaren tolkningar av olika uppfattningar i många 

olika steg. För det första måste den som gör undersökningen tolka andra människors 

tolkningar. De tolkningar som forskaren själv gör ska sedan analyseras och tydas med hjälp 

av annan forskning inom området (Bryman, 2011). I den här studien är fenomenologin den 

övergripande ansatsen och i studien undersöks elevers uppfattningar om hur man ska gå 

tillväga när man beräknar numeriska uttryck. Genom att tolka hur eleverna har beräknat 

några numeriska uttryck kan man få en uppfattning om hur eleverna tänker. Dessutom görs 

tolkningar av intervjuerna. Genom intervjuerna får eleverna själva förklara hur de uppfattar 

att de numeriska uttrycken ska beräknas.  
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4. Metod 

Studiens syfte är att undersöka hur elever i årskurs 5 beräknar numeriska uttryck. För att 

undersöka det fick 55 elever beräkna några numeriska uttryck på ett arbetsblad. De elever 

som i sina lösningar använde någon form av egenskapad räkneregel blev utvalda till att 

delta i intervjuer, där de fick möjlighet att berätta mer om sina tankar kring de regler de 

använde för att beräkna uttrycken. Sammanlagt intervjuades 13 elever och samtalen med 

dem och deras uträkningar från arbetsbladen undersöktes närmare i analysarbetet.  

4.1 Genomförande och urval 

Som deltagare till den här studien valdes elever från två skolor som jag tidigare haft kontakt 

med under mina praktikperioder som lärarstudent. På så vis är det ett så kallat 

bekvämlighetsurval, på det sätt som beskrivs i Bryman (2011). Ett sådant urval kan 

begränsa möjligheten till en statistisk generalisering av resultatet. Däremot kunde jag med 

den här urvalsmetoden undvika att eleverna kände sig obekväma med mig som intervjuare 

(de flesta hade någon form av kännedom om mig som lärare sedan tidigare) och därmed 

kunde värdet på intervjudata göras högre. Det underlättade också urvalet genom att jag var 

bekant med lärarna sedan tidigare och tillsammans med dem lättare kunde identifiera 

lämpliga klasser att utföra testerna och intervjuerna i.  

Efter att ha kontaktat de berörda lärarna och frågat om godkännande hälsade jag på 

eleverna i årkurs 5 i respektive skolor för att göra en presentation av mig och studien. 

Därefter fick varje elev en samtyckesblankett (se bilaga 1) att ta med sig hem till sina 

vårdnadshavare. Vårdnadshavarnas uppgift var sedan att besluta om deras barn skulle få 

delta i studien eller inte. Det här momentet av studien gjordes för att uppfylla 

informationskravet och samtyckeskravet, som enligt Bryman (2011) är två etiska principer.  

Från den första skolan fick 33 av 45 elever godkännande hemifrån. De 33 eleverna gjorde 

arbetsbladet med de fem uppgifterna (se bilaga 2). I årskurs 5 på den andra skolan bestod 

klassen av totalt 26 elever och de här eleverna hade dessutom fått undervisning om 

prioriteringsregeln. Klassläraren för årskurs 5 på den andra skolan tyckte att alla elever 

kunde göra arbetsbladet, men bara de som hade godkännande hemifrån fick möjlighet att 

samtala med mig om deras beräkningar. Fyra av eleverna i klassen var frånvarande vid 

testtillfället vilket innebar att 22 elever gjorde arbetsbladet.  
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När eleverna hade gjort uppgifterna på arbetsbladet gjordes en analys av de olika typerna 

av beräkningarna för att kunna identifiera elever som inte enbart använde 

prioriteringsregeln eller vänster-till-höger-principen när de beräknade uttrycken. Vid 

analysen var det alltså meningen att försöka förstå elevernas uppfattningar av tillämpandet 

av olika räkneregler. Om eleverna hade rätt eller fel var inte väsentligt. Arbetsbladet 

fungerade i det här fallet som ett urvalsinstrument för att kunna hitta elever att intervjua. 

Syftet med att intervjua eleverna var att få mer information och tydlighet om hur eleverna 

tänker när de beräknar numeriska uttryck med hjälp av egenskapade räkneregler. För att 

forskaren skulle få samtala med eleverna skulle alltså följande kriterier vara uppfyllda: 

• Att eleven fått godkännande från vårdnadshavare. 

• Att eleven har beräknat minst en uppgift med en räkneregel som inte är 

prioriteringsregeln eller vänster-till-höger-principen. 

Det första kriteriet är en etisk princip, medan det andra kriteriet är en del av den här 

studiens syfte.  

Intervjuer med de elever som använt en egenskapad räkneregel vid beräkningarna gjordes 

ca en vecka efter att eleverna gjort arbetsbladen. Av de 55 elever som gjorde uppgifterna 

identifierades 16 elever som verkade ha använt någon form av egenskapad räkneregel. 

Däremot blev det ett bortfall på tre personer från den andra skolan då de eleverna inte hade 

fått godkännande från vårdnadshavare att ingå i studien. Det innebar alltså att intervjuer 

gjordes med sammanlagt 13 elever. En av de här eleverna gick på den andra skolan, där 

årskurs 5 hade fått undervisning om de vanliga räknereglerna inom matematiken. 

Intervjuerna var semistrukturerade och det användes en intervjuguide som hjälp (se bilaga 

3). Bryman (2011) beskriver att en av fördelarna med semistrukturerade intervjuer är att 

intervjuerna är styrda men att intervjuaren har stor frihet att ändra och justera frågorna 

under intervjuns gång. I den här studien var det inte viktigt att just exakt samma frågor 

ställdes, utan det var elevernas förståelse som var i fokus. Därför ansågs just 

semistrukturerade intervjuer vara lämpliga. Trots att intervjuerna var semistrukturerade var 

det ändå fördelaktigt att ha en intervjuguide som stöd, eftersom intervjuguiden bestod av 

frågor som utgjorde underlag för intervjuerna. 
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I början av varje intervju fick eleverna ett nytt arbetsblad med två uppgifter som de skulle 

beräkna. Uppgifterna hade eleverna tidigare gjort på det första arbetsbladet. Uttrycken som 

de skulle beräkna under intervjuerna var 2 ⋅ 3 ⋅ 5 − 4 ⋅ 2 + 6 och 5 ⋅ 3 + 2 ⋅ 4 ⋅ 5 + 3 ⋅ 2. 

Eleverna fick i lugn och ro beräkna uppgifterna medan intervjuaren var tyst. När eleverna 

ansåg sig vara klara med beräkningarna ställdes frågor till dem. Varje intervju fortlöpte i 

ca tio minuter. Intervjuerna spelades in genom ljudupptagning för att efteråt kunna 

transkriberas. När alla intervjuerna hade genomförts gjordes transkriberingarna ordagrant 

från det inspelade materialet. Efter att transkripten färdigställts och varje intervju 

avidentifierats raderades ljudfilerna. På så vis säkerställdes att elevernas personuppgifter 

inte röjdes enligt det som Bryman (2011) beskriver som konfidentialitetskravet. 

4.2 Forskningsetiska ställningstaganden 

När forskning ska genomföras finns några etiska regler som måste tas i beaktande. En av 

dessa regler är det så kallade informationskravet som innebär att forskaren måste berätta 

för de deltagande personerna vad studien har för inriktning och vilka delar som kommer 

att finnas med i undersökningen. Dessutom ska forskaren tala om för de personer som 

medverkar att deltagandet är frivilligt (Bryman, 2011). Innan undersökningarna gjordes 

informerades eleverna om att de skulle få delta i en studie om matematik. Dessutom fick 

de reda på att de skulle få göra ett arbetsblad med ett antal matematikuppgifter och att de 

vid ett senare tillfälle eventuellt skulle få samtala om sina beräkningar. All information 

fick de däremot inte ta del av. Därmed röjdes inte vilket specifikt område som uppgifterna 

skulle behandla, varken för lärarna, för eleverna eller för vårdnadshavarna. Anledningen 

till att de inte fick reda på det var att de annars skulle kunna få undervisning (formell eller 

informell) om det specifika ämnesområdet innan undersökningen. På så vis kunde 

informationskravet uppfyllas utan att äventyra studiens validitet.   

Samtyckeskravet är ytterligare en viktig princip som man som forskare behöver följa. Det 

innebär att om deltagarna i en studie är under 15 år så måste vårdnadshavare godkänna 

sina barns medverkan (Bryman, 2011). I och med att eleverna i den här studien bara är 11-

12 år gamla fick eleverna ta med sig en samtyckesblankett hem till föräldrarna. Genom 

samtyckesblanketten kunde varje förälder bestämma om barnet fick vara med i studien 

eller ej (se bilaga 1). 
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Den tredje principen som brukar nämnas i forskningens etiska sammanhang är 

konfidentialitetskravet. Principen innebär att personuppgifter ska bevaras på ett säkert sätt 

(Bryman, 2011). Eleverna i den här studien har genom information, i samband med 

utdelning av samtyckesblanketter, fått reda på att de kommer att vara helt anonyma. De 

namn som eleverna har skrivit på arbetsbladen har enbart varit till för att forskaren ska 

kunna urskilja vilka elever den ska samtala med. Även den informationen har eleverna 

blivit upplysta om. I början av varje intervju har dessutom varje elev blivit påmind om att 

den kommer att vara anonym för andra förutom forskaren i den färdigställda uppsatsen.  

Den sista principen är nyttjandekravet. Den här regeln innebär att information om individer 

som deltagit i studien endast får användas i forskningssyfte (Bryman, 2011). Data från den 

här studien kan komma att användas av andra forskare i framtiden, och det var även något 

som elever och vårdnadshavare blev informerade om.  

4.3 Materialanalys 

I den här studien har inspiration hämtats från innehållsanalys. I en innehållsanalys 

analyseras insamlad data från olika dokument och texter och sedan delas innehållet upp i 

olika kategorier (Bryman, 2011). Vid analysen i den här studien har elevers uträkningar av 

numeriska uttryck delats upp i olika kategorier. Det har gjorts genom att arbetsblad och 

transkriberingar har analyserats.  

Den första analysen av den data som samlats in gjordes redan efter att eleverna gjort de 

olika uppgifterna på arbetsbladet. De arbetsblad där elever endast använt 

prioriteringsregeln och vänster-till-höger-principen vid uträkningarna sorterades bort 

under den första delen av analysen. De elever som istället hade använt egna ”räkneregler” 

valdes ut till intervjuerna. Efter att intervjuerna hade genomförts blev transkriberingar och 

elevernas arbetsblad avidentifierade. Istället har elevernas namn ersatts med 

benämningarna elev 1, elev 2, elev 3 o.s.v. Den information som har analyserats kommer 

från de 13 elever som blev intervjuade. Efter att alla transkriberingar var färdiga påbörjades 

en kodning av innehållet i dem. Vid kodningen skapades först ett dokument där varje fråga 

från intervjuguiden fungerade som rubrik. Under varje fråga samlades alla elevers svar på 

just den frågan. Därmed kunde alla elevers svar på en specifik fråga analyseras samtidigt 

och på så sätt kunde likheter och skillnader mellan elevernas svar uttydas. I nästa steg 

skapades ytterligare ett dokument med svar från intervjuerna som gav information som 
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kompletterade uträkningarna på arbetsbladen. Det är sådan information från intervjuerna 

som kommer att presenteras i studiens resultat.  

Efter att transkriberingarna hade genomförts gjordes en mer fördjupad genomgång av de 

13 elevernas uträkningar på arbetsbladen. Vid analysen av arbetsbladen undersöktes ett 

arbetsblad i taget. För varje uppgift antecknades vilken regel eleven hade använt. Reglerna 

antecknades, oavsett om eleven använde vänster-till-höger-principen, prioriteringsregeln 

eller någon annan form av räkneregel. Här handlade det inte om att analysera vad som var 

rätt eller fel utan att upptäcka vad eleverna hade för uppfattningar om hur numeriska 

uttryck skulle beräknas. Alla uppgifter analyserades förutom den sista uppgiften på 

arbetsbladet, eftersom man relativt snabbt kunde se att den inte gav ytterligare information 

om elevernas räkneregler. 

Genom analysen kunde tre ovanliga typer av räkneregler urskiljas. De här reglerna bygger 

på att talen i uttrycken på något sätt paras ihop. Eftersom det är de här räknereglerna som 

den här studien huvudsakligen kommer att fokusera på analyserades elevernas användning 

av dem extra noggrant. En regel i taget analyserades och då undersöktes hur de elever som 

använt den specifika regeln gått till väga på de olika uppgifterna. 

4.4 Den kvalitativa forskningens reliabilitet och validitet  

Vanligtvis används begreppen reliabilitet och validitet vid undersökningar som är av 

kvantitativ karaktär. Vid sådana undersökningar är mätning viktigt. Däremot läggs mindre 

vikt vid mätning när det kommer till kvalitativa studier (Bryman, 2011). Det finns dock 

varianter av begreppen som kan användas av dem som utför kvalitativa studier. En sådan 

är extern reliabilitet. Det begreppet handlar om att en undersökning ska kunna upprepas 

och att man då ska få ut samma huvudsakliga resultat. För att två forskare ska kunna få 

samma resultat utifrån samma undersökning kan man tänka att de måste ha ungefär samma 

förhållande till undersökningspersonerna (Bryman, 2011). Den externa reliabiliteten i den 

här studien går att säkra genom att en annan person som gör studien använder samma 

arbetsblad (se bilaga 2) och dessutom använder samma typ av frågor vid intervjuerna (se 

bilaga 3). Däremot kan det vara svårt att helt och hållet inta samma position då alla 

människor har unika egenskaper och personligheter. Vidare använder Bryman (2011) 

begreppet intern reliabilitet. Det innebär att flera forskare tillsammans kommer överens 

om hur den insamlade datan ska analyseras. Den här studien har relativt hög intern 
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reliabilitet eftersom författaren tillsammans med sin handledare kommit överens om hur 

data kan tolkas.  

Man kan också tala om en studies interna validitet som handlar om att observationer har 

hög samstämmighet med de teorier som behandlar det som undersöks (Bryman, 2011). 

Data i den här studien har visat att elever använder liknande räkneregler som tidigare 

forskning har visat och alltså skulle man kunna hävda att studien har hög intern validitet. 

Bryman (2011) beskriver även extern validitet, som också kan användas för att bedöma en 

kvalitativ undersökning. Begreppet innebär att resultatet från en studie kan generaliseras 

till att gälla för en större population. I den här studien har ett relativt litet antal elever 

deltagit och dessutom gjordes ett bekvämlighetsurval. Därför är det inte möjligt att säga 

hur stor andel av en större grupp som använder en viss typ av räkneregel. Däremot kan 

man förmoda att det finns elever även i andra klasser som räknar på liknande sätt, eftersom 

flera elever i den här studien visar att de använder en annan slags regel än de vanliga 

räknereglerna.  
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5. Resultat 

I det här kapitlet redovisas hur elever i årskurs 5 beräknar fyra olika numeriska uttryck. 

Resultatet visar att eleverna uppfattar att numeriska uttryck kan beräknas på olika sätt med 

hjälp av regler som skapats av eleverna själva. Det finns tre större kategorier av 

egenskapade räkneregler som eleverna använder. I den här studien kallas de här reglerna 

för tal används två gånger, bilda par och blandning av olika räkneregler. De här 

räknereglerna bygger alla på att talen i uttrycken paras ihop. Det är också namnen på de 

här reglerna som utgör rubriker på kapitlets tre sista avsnitt. Dessutom visar resultatet att 

eleverna inte är speciellt konsekventa i sina val av räkneregler. Endast tre elever använder 

samma regel på samtliga uppgifter.   

5.1 Räkneregler som eleverna har använt 

Tabell 1 nedan visar vilka räkneregler som varje elev har använt på varje uppgift. Det är 

endast tre elever (elev 4, 8 och 12) som har använt samma regel på alla uppgifter. De tre 

eleverna som genomgående har använt en sorts räkneregel använder alla regeln tal används 

två gånger. Det finns några elever som, trots att de använder egna slags räkneregler, 

använder sig av de mer allmänna räknereglerna prioriteringsregeln och vänster-till-höger-

principen. Dessutom har elev 7 använt en ”regel” som övriga elever inte har använt. Regeln 

följer varken prioriteringsregelns eller vänster-till-höger-principens riktlinjer. Eleven har 

beräknat uttrycket 9 − 2 ⋅ 3 − 2 som (9 − 2 − 2) ⋅ 3. Eleven beräknar alltså alla 

operationer med subtraktion före operationen med multiplikation.  

Eleverna fick under intervjuerna svara på frågan om man alltid kunde räkna på det sättet 

som de hade gjort på en specifik uppgift, varav en elev svarade följande: 

Nej, jag tror inte det faktiskt (Elev 11). 

Elever tvivlade på den räkneregel de hade använt och de verkade inte känna till att det 

finns regler som gör att vi alltid kan få ett ”svar”.  
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Tabell 1. Tabellen visar vilken typ av räkneregel som varje elev använde för att lösa uppgifterna 

på arbetsbladet.  

 Uppgift a)  

𝟗 − 𝟐 ⋅ 𝟑 − 𝟐 

Uppgift b) 

𝟓 ⋅ 𝟒 ⋅ 𝟑 + 𝟔 ⋅ 𝟐 + 𝟏 

Uppgift c) 
𝟐 ⋅ 𝟑 ⋅ 𝟓 − 𝟒 ⋅ 𝟐 + 𝟔 

 

Uppgift d) 
𝟓 ⋅ 𝟑 + 𝟐 ⋅ 𝟒 ⋅ 𝟓 + 𝟑 ⋅ 𝟐 

Elev 1 Bilda par Prioriteringsregeln Prioriteringsregeln Bilda par 

Elev 2 Vänster till höger Bilda par Bilda par Blandning av olika 

räkneregler 

Elev 3 Vänster till höger Prioriteringsregeln Vänster till höger Bilda par 

Elev 4 Tal används två 

gånger 

Tal används två 

gånger 

Tal används två 

gånger 

Tal används två 

gånger 

Elev 5 Vänster till höger Bilda par Bilda par Bilda par 

Elev 6 Bilda par Bilda par Bilda par Prioriteringsregeln 

Elev 7 Subtraktion först, 

multiplikation sist 

Blandning av olika 

räkneregler 

Tal används två 

gånger 

Tal används två 

gånger 

Elev 8 Tal används två 

gånger 

Tal används två 

gånger 

Tal används två 

gånger 

Tal används två 

gånger 

Elev 9 Bilda par Vänster till höger Blandning av 

olika räkneregler 

Blandning av olika 

räkneregler 

Elev 10 Bilda par Tal används två 

gånger 

Tal används två 

gånger 

Tal används två 

gånger 

Elev 11 Prioriteringsregeln Bilda par Bilda par Bilda par 

Elev 12 Tal används två 

gånger 

Tal används två 

gånger 

Tal används två 

gånger 

Tal används två 

gånger 

Elev 13 Vänster till höger Blandning av olika 

räkneregler 

Blandning av 

olika räkneregler 

Blandning av olika 

räkneregler 

 

5.2 Uppfattningen tal används två gånger 

Enligt tabell 1 är tal används två gånger den vanligaste egenskapade räkneregeln att 

använda vid beräkning av numeriska uttryck. Den regeln innebär att eleverna skapar par 

av tal, som står bredvid varandra i numeriska uttryck, genom att använda varje tal i 

uttrycken två gånger. De enda talen som inte används två gånger är de som står först eller 

sist i uttrycket. I figur 1 visas hur en elev har uppfattat att den här regeln kan användas för 

att beräkna uttrycket 5 ⋅ 4 ⋅ 3 + 6 ⋅ 2 + 1. 
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Figur 1. Eleven har använt samma tal två gånger i sin beräkning. Talen 5 och 1, som står i början 

respektive slutet av uttrycket, används enbart en gång av eleven. Alla andra tal används två gånger 

(Elev 12).  

 

Eleven (se figur 1) har använt de fyra talen i mitten av uttrycket två gånger. Det räknesätt 

som används när två tal paras ihop är det som står mellan de två talen. Exempelvis: mellan 

5:an och 4:an i uttrycket finns ett multiplikationstecken och därför är det multiplikation 

som används för att beräkna den första räkneoperationen i uttrycket. När istället 3:an och 

6:an paras ihop i uttrycket är det addition som eleven använder eftersom det är ett 

additionstecken mellan de två talen. Sammanlagt är det fem olika operationer som 

genomförs. Svaren av alla operationer adderas samman, och summan av alla talen blir det 

slutgiltiga svaret på det numeriska uttrycket. En annan elev har uppfattningen att samma 

räkneregel går att använda (se figur 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Eleven använder regeln tal används två gånger i både första och andra delen av 

uträkningen (Elev 8). 

Eleven har ringat in det första steget i uträkningen längst upp i vänstra hörnet. Där visar 

eleven att den använder samma tal två gånger och den använder det räknesättet som finns 
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mellan de tal som ska paras ihop. Del två av uträkningen har eleven ringat in till höger. 

Högst upp har eleven skrivit svaren av alla uträkningar som gjordes i det första steget. Båda 

eleverna, vars uträkningar finns i figur 1 och 2, har adderat alla svaren i det sista steget av 

uträkningen. Det som däremot skiljer eleverna åt är att den andra eleven har använt 

räkneregeln tal används två gånger även i det sista steget (se figur 2). Talen 12, 9 och 12 

i mitten av uttrycket 20 + 12 + 9 + 12 + 3 har alltså också använts två gånger. Värt att 

notera i den uträkningen är att eleven efteråt väljer att plocka bort en av operationerna då 

eleven uttrycker att två av operationerna är samma.  

Uttrycket 5 ⋅ 3 + 2 ⋅ 4 ⋅ 5 + 3 ⋅ 2 skiljer sig från uttrycket 5 ⋅ 4 ⋅ 3 + 6 ⋅ 2 + 1 då det 

förstnämnda uttrycket består av ett udda antal tal. De elever som använder räkneregeln tal 

används två gånger verkar inte lägga någon vikt vid att antalet tal skiljer sig mellan de 

olika uppgifterna. I figur 3 visar en elev hur den har beräknat uttrycket 5 ⋅ 3 + 2 ⋅ 4 ⋅ 5 +

3 ⋅ 2. Eleven beräknar sex operationer där svaren av alla operationer till slut adderas.  

 
Figur 3. Eleven beräknar de tal som inte är först och sist två gånger. Slutligen adderar eleven 

svaren av alla operationer (Elev 7). 

5.3 Uppfattningen bilda par 

Den andra räkneregeln och uppfattningen som kunnat urskiljas vid analysen kallas i den 

här studien för bilda par. Det innebär att elever parar ihop de tal som står bredvid varandra. 

Till skillnad från den räkneregel som presenterades i kapitel 5.2 används varje tal i den här 

regeln endast en gång. I figur 4 visas hur en elev parar ihop talen i det numeriska uttrycket 

9 − 2 ⋅ 3 − 2. 



20 
 

 
Figur 4. Eleven parar ihop talen och multiplicerar svaren från de två räkneoperationerna (Elev 9). 

 

I uttrycket 9 − 2 ⋅ 3 − 2 parar eleven ihop 9 och 2 eftersom de står först i uttrycket. Det 

andra paret utgörs av talen 3 och 2. Det räknesätt som används i de båda operationerna är 

subtraktion då tecknet för subtraktion finns mellan de två talen i respektive par. De svar 

som räknats ut från de två operationerna multipliceras med varandra. Anledningen till att 

det görs är för att multiplikationen befinner sig mellan paren.  

 

Det är tydligt att eleverna visar att de parar ihop talen. I figur 4 visade eleven vilka tal som 

hörde ihop genom att binda ihop dem med klammerparenteser. Ett annat sätt att visa att tal 

paras ihop är att ringa in paren. Det var något som en annan elev gjorde i sina uträkningar 

(se figur 5). Vid beräkningen av uttrycket 5 ⋅ 4 ⋅ 3 + 6 ⋅ 2 + 1 visar eleven hur den ringar 

in varje par för att enklare kunna redovisa sin lösning. Först har eleven ringat in 5 och 4 

och de här talen ska multipliceras. I de andra paren finns additionstecken vilket innebär att 

talen ska adderas. Svaren av de tre operationerna ska sedan multipliceras med varandra, 

eftersom multiplikation är det räknesätt som befinner mellan de olika paren. Till sist räknar 

eleven alltså stegvis ut vad 20 ⋅ 9 ⋅ 3 är.  

 
Figur 5. Eleven bildar par av talen i uttrycket och har dessutom ringat in varje par (Elev 6). 
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Uttrycken 9 − 2 ⋅ 3 − 2 och 5 ⋅ 4 ⋅ 3 + 6 ⋅ 2 + 1 består av jämna antal tal. Uttrycket  

5 ⋅ 3 + 2 ⋅ 4 ⋅ 5 + 3 ⋅ 2 består däremot av ett ojämnt antal tal. När eleverna ska beräkna ett 

sådant uttryck blir uträkningarna lite annorlunda jämfört med om uttrycket består av ett 

jämnt antal tal. I figur 6 visas hur en elev parar ihop talen i det numeriska uttrycket 5 ⋅ 3 +

2 ⋅ 4 ⋅ 5 + 3 ⋅ 2. 

 
Figur 6. Eleven bildar tre par av de 6 första talen. Till sist multipliceras 2:an med det övriga 

uttrycket (Elev 5). 

 

Eleven bildar först tre par av talen i uttrycket. Svaren av de två första paren adderas 

eftersom ett additionstecken är placerat mellan paren. Summan av svaren multipliceras 

sedan med svaret av det sista paret. I och med att uttrycket består av sju tal kan eleven inte 

para ihop den sista 2:an i uttrycket med något annat tal. Därför multiplicerar eleven 2:an 

med det sammanlagda svaret som bildats genom de tre paren. Eleven har alltså 

uppfattningen att det sista talet hamnar utanför och på så sätt skiljer sig från de andra talen 

i uttrycket. Eleven beskriver i intervjun, som går att följa i dialog 1, att 2:an inte hör ihop 

med någon av de andra talen utan är istället ensam: 

 

Dialog 1 

Intervjuare: 2:an… tog du den då och gångrade med summan av allt det andra 

eller? 

Elev 5: Nej alltså 2:an, jag tog det och gjorde gånger med 184. 

Intervjuare: Ah.  

Elev 5: Bara. 

Intervjuare: Varför gjorde du det då? Kunde inte den multipliceras med något av 

de andra talen? 
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Elev 5: Jag vet inte. Först tänkte jag liksom att dom här två tog jag… öh… och 

multiplicerade med varandra. Sen så tänkte jag plus och då ska jag lägga till dom 

här två och… 

Intervjuare: 2 gånger 4? 

Elev 5: Ah och då måste jag räkna ut det och sen så tog jag dom här och då är det 

bara den kvar och då tog jag allt det här och då blev det ju 184… 

Intervjuare: Ah, just det. 

Elev 5: …och då tog jag 184 gånger 2. 

 

En annan elev delar också upp talen i uttrycket i par (se figur 7). Det är två saker som 

däremot skiljer sig i den här elevens uträkning jämfört med den föregående elevens 

uträkning. Den första skillnaden är att den här eleven väljer att multiplicera talet 2 med 

enbart summan av talen i det sista paret istället för att multiplicera talet med svaret av alla 

de andra paren. Den andra skillnaden mellan elevens uträkning i figur 6 och elevens 

uträkning i figur 7, är att eleven i den sistnämnda figuren inte reflekterar över vilket 

räknesätt som befinner sig emellan paren. Istället adderas svaren av alla par i slutet.  

 
Figur 7. Eleven multiplicerar det sista talet med summan av talen i det sista paret (5 + 3). Till 

sist adderar eleven svaren av alla paren (Elev 3).  

 

Ytterligare en elev, vars uträkning går att följa i figur 8, har också ett tankesätt som säger 

att 2:an i slutet av uttrycket ska multipliceras med svaret av det sista paret. Dessutom 

adderas även svaren av varje par för att få ett slutgiltigt svar på det numeriska uttrycket. 

Men det finns också en skillnad mellan uträkningarna i figur 7 och figur 8. När eleven, 

vars beräkning går att följa i figur 8, adderar talen 15, 8 och 16 på slutet tas inte summan 
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av 5 och 3 med i uträkningen. Summan, som är 8, multipliceras med 2 och därför är det 

produkten 16 som är med som en term i den sista uträkningen. Eleven, vars beräkning finns 

i figur 7, hade däremot med både 8 och 16 som termer i den sista uträkningen.  

 
Figur 8. Eleven har parat ihop talen i uttrycket och multiplicerat den sista 2:an med summan av 

talen i det sista paret (Elev 1). 

 

Eleven som gjorde uträkningen i figur 8 fick frågan om man alltid kunde tänka på det sättet 

som eleven hade gjort. Dialog 2 utspelade sig efter att frågan hade ställts: 

 

Dialog 2 

Elev 1: Kan kan man väl, men liksom… det finns andra sätt som är enklare än detta. 

Intervjuare: Jaha, vad är det för sätt då? 

Elev 1: Jag vet inte, till exempel om det bara skulle vara… vad ska vi ta? Bara 5 

gånger 3, då kan man bara räkna ut sådär och… 

Intervjuare: Ah. 

Elev 1: … eller om det bara skulle va 15 plus 8 då kan man bara räkna ut 15 plus 8. 

 

Eleven menade alltså att det hade varit lättare att beräkna ett kortare uttryck som 

exempelvis består av två termer eller två faktorer. Uppgifterna på arbetsbladet bestod av 

längre uttryck och de uppgifterna tyckte eleven var svårare.  

5.4 Uppfattningen blandning av olika räkneregler 

Vid analysen av elevernas uträkningar framkom att några elever uppfattar att olika 

räkneregler kan blandas. Vid beräkningen av uttrycket 5 ⋅ 4 ⋅ 3 + 6 ⋅ 2 + 1 har en elev 

blandat reglerna att bilda par och tal används två gånger (se figur 9). Det eleven börjar 
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med att göra är att para ihop 5:an och 4:an i uttrycket. Sedan paras 3 och 6 ihop. Denna typ 

av sammanparning av talen följer regeln att bilda par. Men efter de uträkningarna verkar 

det som att eleven plötsligt ändrar sig och använder samma tal två gånger. Talen 6 och 2 i 

uttrycket finns med i två operationer. Till sist adderas svaren av alla uträkningar.  

 
Figur 9. Eleven börjar med att använda bilda par för att sedan övergå till att räkna samma tal två 

gånger (Elev 7). 

 

En annan elev har gjort på liknande sätt som eleven i figur 9. Istället för att börja med att 

bilda par för att sedan använda samma tal två gånger, använder eleven i figur 10 samma 

tal två gånger i mitten av uttrycket. Eleven börjar med att bilda två par av de fyra första 

talen. Därefter adderar eleven svaren av uträkningarna från de två paren. När eleven ska 

fortsätta uträkningen av uttrycket multipliceras 4:an, som tidigare hade multiplicerats med 

2:an, ytterligare en gång med 5:an. Det innebär att eleven plötsligt går från att para ihop 

talen till att räkna ett tal två gånger. Det som sker i slutskedet i beräkningen av uttrycket är 

att eleven återigen bildar par av de två sista talen.  

 
Figur 10. Eleven har blandat reglerna att bilda par och att räkna samma tal två gånger (Elev 2).  

 

Vid beräkningen av uttrycket 5 ⋅ 3 + 2 ⋅ 4 ⋅ 5 + 3 ⋅ 2 har en elev gjort uträkningar i två 

steg (se figur 11). I det första steget används principen att använda tal två gånger och i det 
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andra steget används principen att bilda par. I det första steget skriver eleven svaret av 

varje operation under de olika räknesätten för att visa vilka tal som har parats ihop. Alltså 

har alla tal i uttrycket, förutom det första och sista, använts två gånger. Svaren av alla 

operationer ska adderas för att få fram ett svar och sammanlagt är det sex termer som ska 

adderas. När eleven ska räkna ut 15 + 5 + 8 + 20 + 8 + 6 förenklar eleven uttrycket i det 

andra steget genom att bilda par av de sex termerna. Det innebär att eleven adderar 15 med 

5, 8 med 20 och 8 med 6 och får det nya uttrycket 20 + 28 + 14. 

 
Figur 11. Eleven har gjort uträkningar i två steg och använt olika ”regler” i respektive steg (Elev 

13). 

 

När samma elev beräknade uttrycket 2 ⋅ 3 ⋅ 5 − 4 ⋅ 2 + 6 räknade eleven på ungefär 

samma sätt som vid uttrycket 5 ⋅ 3 + 2 ⋅ 4 ⋅ 5 + 3 ⋅ 2 (se figur 12). Först använder eleven 

samma tal två gånger. Svaren av varje operation som utförs paras sedan ihop. Eleven räknar 

alltså i det andra steget 6 + 15 och 1 + 8. Eftersom antalet svar var ojämnt lämnades den 

sista 8:an kvar till det sista steget av uträkning. I uträkningens sista steg parades 21 och 

9 ihop och gav summan 30. Till sist blev den kvarlämnade 8:an adderad med talet 30. 

 
Figur 12. Eleven har även på den här uppgiften använt två olika räkneregler. I det första steget av 

uträkningen har den använt samma tal två gånger och i det andra och tredje steget har den bildat 

par av talen som lodrätt står bredvid varandra (Elev 13).  
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Efter att eleven gjort uppgiften ovan på intervjun ställdes en fråga från intervjuaren om 

man alltid kan göra på det sättet. I dialog 3 menade eleven att man måste använda samma 

tal två gånger. Används inte samma tal två gånger blir det enbart ett tal med två tecken på 

vardera sida om talet:  

 

Dialog 3 

Intervjuare: Tror du man alltid kan göra på dom här sätten? 

Elev 13: Inte alltid, fast ibland. 

Intervjuare: När kan man inte göra det då? 

Elev 13: Om det bara är gånger. 

Intervjuare: Om det bara är gånger då, hur skulle du gjort då? 

Elev 13: Jag kanske skulle flyttat på något. Om man skulle kunna det så kanske jag 

typ skulle flytta… om man skulle kunna ta bort typ ett gånger till exempel… så 

skulle jag kunna ta bort gånger där man måste använda två gånger. Annars vet jag 

inte. 

Intervjuare: Vad menar du? 

Elev 13: Nej men jag vet inte… för 2 gånger 3 det blir ju 6. 

Intervjuare: Mm. 

Elev 13: Fast hur ska man göra där eftersom då så blir det ju, om man inte kan ta 

3:an igen skulle det bara bli ·5-. 

 

Under dialog 4, som är från samma intervju, beskriver eleven sin osäkerhet kring sina 

uppfattningar om hur den ska beräkna numeriska uttryck: 

 

Dialog 4 

Elev 13: Jag tycker man blir ganska förvirrad eftersom varje gång man har jobbat 

med gånger och det har varit såhär så har gånger varit där, så det har varit mellanrum 

där, till exempel om det bara skulle vara gånger och det skulle vara ungefär såhär så 

skulle inte gånger vara där [pekar på multiplikationstecknet mellan 3:an och 5:an 

och multiplikationstecknet mellan 4:an och andra 2:an] utan den skulle vara där 

[pekar mellan 5:an och 4:an] och den skulle vara där [pekar mellan den andra 2:an 

och 6:an].  
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Intervjuare: Så du menar att ni bara har jobbat med två tal där då som man gångrar 

ihop? 

Elev 13: Ah. 

 

Enligt eleven har klassen bara fått undervisning om korta uttryck som består av två 

faktorer. Därför blir eleven osäker på hur den ska tänka när den möter ett längre uttryck. 

Eleven får vidare under intervjun också frågan om hur den räknar ihop svaren från varje 

operation. Eleven har i dialog 5 ett antagande om att svaren måste adderas då de inte kan 

multipliceras: 

Dialog 5 

Intervjuare: Vad skulle du gjort sen då om du skulle räknat ihop dom? 

Elev 13: Uppställning eller plus eller…? För gånger funkar inte när man räknar ihop 

tror jag… 

Intervjuare: Om vi säger att du hade tagit 2 gånger 3 då hade det blivit 6. Och sen 

hade du tänkt 5… 

Elev 13: Gånger 4. 

Intervjuare: Hade du adderat ihop dom då? Svaren? 

Elev 13: Ja, för jag kommer inte på något annat sätt. 

 

Ytterligare en elev har varierande uppfattningar och har därför blandat räkneregler i sina 

uträkningar. Eleven (se figur 13) har blandat vänster-till-höger-principen med regeln att 

bilda par. Eleven visar tydligt att de fyra första talen i uttrycket 2 ⋅ 3 ⋅ 5 − 4 ⋅ 2 + 6 ska 

bilda två par genom att ringa in talen. Svaren av de två paren multipliceras ihop eftersom 

det finns ett multiplikationstecken mellan paren. Eleven bildar däremot inte ett par av de 

två sista talen. Det eleven gör istället är att ta produkten av de två paren och multiplicerar 

produkten med nästa tal i uttrycket. Eleven multiplicerar alltså 6 med 2. Produkten av de 

talen, som är 12, adderas sedan med 6 som är det sista talet i uttrycket. Det eleven gör vid 

beräkningen av uttrycket är att börja med att bilda par för att sedan övergå till vänster-till-

höger-principen.   
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Figur 13. Eleven har både bildat par och använt sig av vänster-till-höger-principen (Elev 9). 
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6. Diskussion 

I det här kapitlet diskuteras först studiens metodval. Vidare diskuteras resultatet och 

studiens frågeställningar besvaras i varsitt avsnitt. Till sist ges förslag på vidare forskning 

samt några slutord.   

6.1 Metoddiskussion 

Syftet med studien är att ta reda på hur elever i årskurs 5 beräknar numeriska uttryck. För 

att undersöka det fick eleverna beräkna fem olika uttryck på ett arbetsblad. Anledningen 

till att arbetsblad användes som en metod var för att samla in data var för att eleverna fick 

möjlighet att skriva ner sina uträkningar. I och med att eleverna inom matematikämnet ska 

kunna visa sina lösningar skriftligt var det naturligt att låta dem göra det även i den här 

undersökningen. För att eleverna verkligen skulle visa hur de räknade och inte bara skriva 

svar, inleddes arbetsbladet med en mening som informerade om att eleverna skulle visa 

sina lösningar. Om arbetsbladet inte hade givit den informationen och om forskaren inte 

hade påmint eleverna, hade risken varit större att eleverna bara hade skrivit svar. Hade 

eleverna enbart skrivit svar hade data från arbetsbladen i princip varit oanvändbart. 

I och med att fenomenologin användes som ansats i den här studien försökte jag att sätta 

mina egna kunskaper om olika räkneregler inom parentes. Det fungerade bra och jag 

intresserade mig verkligen för hur varje enskild elev hade räknat, trots att de olika sätten 

att räkna på i princip var helt främmande för mig. Om jag inte hade placerat mina 

kunskaper inom parentes tror jag att det hade varit svårt att förstå vilka uppfattningar som 

eleverna hade.  

För att samla ytterligare förklaringar och tankar från eleverna genomfördes intervjuer med 

eleverna. Vid analysen av intervjuerna upptäcktes att de flesta eleverna nästan enbart 

återberättade hur de hade beräknat de numeriska uttrycken. Förhoppningen hade varit att 

få mer information om varför eleverna räknade som de gjorde. Det var dock en utmaning 

att få eleverna att utveckla sina tankar. De förberedda intervjufrågorna kunde därför ha 

formulerats annorlunda för att kunna få ut mer av samtalen. Vissa elever hade lättare att 

uttrycka sig och kunna formulera sina resonemang muntligt. Det är också de eleverna som 

har kunnat bidra med ytterligare information från intervjuerna. Däremot kunde studiens 
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validitet stärkas genom intervjuerna, eftersom eleverna under intervjuerna fick bekräfta att 

de hade räknat på ett visst sätt på arbetsbladen.  

Innan den här studien startades hade en pilotstudie kunnat genomföras. Jag valde dock att 

inte göra det. Anledningen till det var för att jag rådfrågade min handledare om vilka 

uppgifter som kunde vara med på arbetsbladet och delvis vilka frågor som kunde ställas 

under intervjuerna. Uppgifterna är dessutom nästintill identiska med uppgifterna från andra 

examensarbeten som har undersökt ett liknande område. Undersökningspersonerna i de 

andra examensarbetena har också varit i ungefär samma ålder som eleverna i den här 

studien. Det kändes alltså inte nödvändigt att göra en pilotstudie före genomförandet av 

den här studien.  

För att eventuellt få ett mer tillförlitligt resultat hade fler skolor kunnat tillfrågas. Det som 

däremot var en fördel med att bara tillfråga de två skolorna som deltog i studien var att jag 

hade en relation till dem sedan innan. Både lärarna och eleverna var nyfikna på vad studien 

innebar. Hade andra skolor tillfrågats hade eleverna inte haft någon relation till mig vilket 

hade kunnat leda till att många elever hade tackat nej till deltagandet. Dessutom hade de 

eleverna inte känt sig lika bekväma under intervjuerna. Vidare borde samtyckesblanketten 

ha justerats något. Många föräldrar godkände inte sitt barns deltagande, vilket ledde till ett 

relativt stort bortfall. Föräldrarnas nekande kan ha berott på att blanketten formulerades på 

ett sådant sätt att föräldrarna blev avskräckta eller skeptiska. Att deras barn skulle vara 

med i en forskningsstudie kan för många föräldrar verka omfattande och allvarligt. 

Den främsta styrkan med studien är att många elever har visat att de använder egenskapade 

räkneregler. Det var alltså en fördel att en av klasserna inte hade fått undervisning om 

prioriteringsregeln eftersom det var eleverna från den klassen som främst visade på 

uträkningar med egenskapade räkneregler. Den data som samlats in hade förmodligen inte 

varit lika givande om samtliga elever hade fått undervisning om prioriteringsregeln.  

6.2 Resultatdiskussion 

Det viktigaste resultatet från den här studien är att elever verkar ha uppfattningar om att 

numeriska uttryck kan beräknas med hjälp av ”regler” som skiljer sig från vänster-till-

höger-principen och prioriteringsregeln. Flera elever i studien beräknar istället uttryck med 
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hjälp av egenskapade regler där talen i uttrycken paras ihop. Utöver det här tycks eleverna 

vilja använda olika slags regler på olika uttryck.  

6.2.1 På vilka sätt räknar elever som inte tillämpar prioriteringsregeln eller vänster-

till-höger-principen? 

Resultatet visar på att eleverna i den här studien uppfattar att numeriska uttryck kan 

beräknas på andra sätt än exempelvis prioriteringsregeln och vänster-till-höger-principen. 

Den första egenskapade räkneregeln som har identifierats är tal används två gånger. Enligt 

tabellen i kapitel 5.1 är det vanligast att elever använder den här regeln för att beräkna de 

olika uppgifterna. Det här resultat skiljer sig från Gunnarsson och Papadopoulos (2019) 

studie där ett lågt antal elever räknade på ett sådant sätt.  

De elever i den här studien som uppfattar att ett tal kan användas två gånger verkar ha 

observerat vilka räknesätt som förekommer i uttrycket. Eleverna använder det räknesättet 

som finns emellan de tal som paras ihop. Ett exempel på det går att urskilja i figur 1 när 

eleven använder multiplikation mellan talen i det första, andra och fjärde paret och addition 

mellan talen i det tredje och femte paret. Gunnarsson och Papadopoulos (2019) kom 

däremot fram till att elever, som använder den här regeln, inte reflekterar över vilka 

räknesätt som ingår i de numeriska uttrycken. Det är i det sista steget i den här studien, när 

eleverna ska räkna ut det slutgiltiga svaret, som de inte funderar på vilket räknesätt som 

borde användas. Istället verkar det som att de flesta elever tar för givet att alla tal ska 

adderas med varandra. Det går bland annat att skönja i uträkningen i figur 2. I figuren kan 

man se att eleven har valt att addera svaren av varje operation som utfördes i det första 

steget av uträkningen.  

Liebenberg et al. (1999) har sett att eleverna i deras studie parar ihop talen. Den 

uppfattningen kunde också urskiljas i den här studien och benämns som bilda par. Det var 

den näst vanligaste regeln att använda bland eleverna i studien. I figur 4 visar en elev hur 

den beräknar det numeriska uttrycket 9 − 2 ⋅ 3 − 2. Först utför eleven operationen 9 − 2, 

eftersom det är det första paret, och sedan operationen 3 − 2, eftersom det är det andra 

paret. I och med att ett multiplikationstecken befinner sig mellan de två paren ska svaren 

av de två operationerna multipliceras. Eleven bildar alltså två par av de fyra talen i 

uttrycket. I figur 5 har en annan elev också parat ihop talen i uttrycket 5 ⋅ 4 ⋅ 3 + 6 ⋅ 2 + 1. 

I varje operation som utförs används de räknesätt som befinner sig mellan talen. När svaren 
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av varje operation har räknats ut används de räknesätt som finns mellan de olika paren. 

Eleverna, vars uträkningar finns i figurerna 4 och 5, gör alltså på samma sätt. I de båda 

elevernas uträkningar verkar det som att det jämna antalet tal i uttrycken har betydelse. Det 

blir enkelt för eleverna att göra par av fyra respektive sex tal som uttrycken består av.  

Det blir däremot svårare för elever, som använder räkneregeln att bilda par, att beräkna ett 

uttryck som består av ett ojämnt antal tal. I figur 6 räknar en elev uttrycket 5 ⋅ 3 + 2 ⋅ 4 ⋅

5 + 3 ⋅ 2. Samma uttryck beräknas av en annan elev i figur 7. Båda eleverna parar ihop de 

sex första talen men de räknar annorlunda med den sista 2:an. I figur 6 multiplicerar eleven 

2:an med det sammanlagda svaret av de andra talen. I figur 7 multiplicerar istället eleven 

2:an med enbart summan av talen i det sista paret. Det sista talet, som inte kan paras ihop 

med något annat tal, ställer alltså till med lite problem för eleverna. Anledningen till att 

eleven i figur 6 gör som den gör har förmodligen att göra med att den räknar ihop alla par 

allteftersom uträkningen pågår. Därför blir det naturligt att 2:an måste multipliceras med 

hela det tidigare svaret av uttrycket. Eleven i figur 7 delar istället upp uträkningen i olika 

delar och väljer att addera svaren av alla par i slutet. Den sista 2:an beräknas av eleven i 

ett tidigare skede av uträkningen genom att den multipliceras med summan av det tredje 

paret. Resultatet från Gunnarssons och Papadopoulos (2019) studie stämmer bra överens 

med den uträkning som eleven i figur 6 gjorde. Enligt Gunnarsson och Papadopoulos 

(2019) beräknar många elever det sista talet, i uttryck med ojämnt antal tal, sist i 

uträkningen. Den andra eleven, vars uträkning finns i figur 7, valde däremot att använda 

den återstående 2:an i det första steget av uträkningen.  

De elever som bildar par reflekterar inte över vilket räknesätt som ska användas 

(Gunnarssons & Papadopoulos, 2019; Liebenberg et al., 1999). Det skiljer sig en aning 

från hur eleverna i den här studien verkar ha tänkt eftersom uträkningarna i figurerna 5, 6 

och 7 visar att eleverna i allra högsta grad reflekterar över vilka räknesätt som förekommer 

i uttrycken. Eleven, vars uträkning finns i figur 8, reflekterar också över de olika 

räknesätten i den första delen av sin uträkning. Däremot väljer eleven att addera svaren av 

de olika operationerna i den sista delen av uträkning utan att fundera över vilket räknesätt 

som befinner sig mellan paren.  

Jämför man elevernas användning av räknereglerna tal används två gånger och bilda par, 

kan man se att elever, som använder den sistnämnda regeln, reflekterar mer över vilka 
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räknesätt som förkommer i uttrycken. Elever som använder tal används två gånger tycks 

istället ha en idé om att talen ska adderas i slutet av uträkningen. Att de här eleverna väljer 

att addera talen oftare än de elever som använder regeln bilda par har förmodligen att göra 

med att det inte finns några tecken mellan de olika paren på det sättet som det gör i 

räkneregeln bilda par. Vidare är det de här två reglerna som hos bland annat elev 13 bildar 

räkneregeln blandning av olika räkneregler. I figur 11 har eleven i början av uträkningen 

använt tal används två gånger för att i det andra steget av uträkningen använda bilda par. 

Anledningen till att eleven blandar regler kan förmodligen ha att göra med att uttrycket till 

en början består av ett ojämnt antal tal och därför används tal används två gånger. När 

första delen av uträkningen är gjord består uttrycket istället av ett jämnt antal tal och då 

kan det vara lättare för eleven att bilda par. 

Trots att eleverna i den här studien använder egna logiska räkneregler, kommer det 

underlätta för eleverna om de hittar räkneregler som hjälper dem att lösa de uppgifter som 

de stöter på. Blir uträkningarna mer automatiserade kan mer av elevernas energi läggas på 

att exempelvis fundera över olika problemlösningsuppgifter (Skolverket, 2017). Dessutom 

behöver eleverna ha kunskaper om hur räknesätten används i olika strategier (Skolverket, 

2018). Det har visat sig att eleverna i flera fall reflekterar över räknesätten, men de bör ha 

bättre kännedom om hur räknesätten kan användas för att kunna göra riktiga beräkningar 

enligt de vanligt förekommande räknereglerna som används inom matematiken.   

6.2.2 Hur konsekventa är eleverna i sin användning av olika räkneregler? 

I tabell 1 redovisas de olika uppfattningarna som eleverna hade när de skulle beräkna de 

olika uppgifterna på arbetsbladen. Det visade sig att endast 3 av de 13 eleverna använde 

samma regel på samtliga uppgifter. Det verkar däremot inte konstigt att resterande 10 

elever bytte regel mellan uppgifterna.  

Bland de elever som intervjuats, var elev 11 den enda eleven som fått undervisning om 

prioriteringsregeln. Eleven använde dock endast prioriteringsregeln på det första 

numeriska uttrycket som var 9 − 2 ⋅ 3 − 2. Uttrycket består av en operation där 

multiplikation ska utföras. Här vet eleven att 2 ⋅ 3 beräknas först. På de andra uppgifterna 

på arbetsbladet hade eleven använt räkneregeln att bilda par. De tre återstående uttrycken 

består av flera operationer där multiplikation förekommer. Liebenberg et al. (1999) 

beskrev att eleverna i deras studie hade en tendens att glömma bort prioriteringsregelns 
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principer när flera operationer med multiplikation skulle beräknas. Hade en sådan 

operation utförts gällde inte längre regeln om att multiplikation beräknas före exempelvis 

addition. Det är möjligt att elev 11 i den här studien har samma typ av missuppfattning och 

tror att prioriteringsregeln inte längre gäller om uttrycket består av flera operationer av 

multiplikation.  

En annan elev som använt olika räkneregler är elev 1. Till skillnad från elev 11 har elev 1 

använt prioriteringsregeln på uttrycken 5 ⋅ 4 ⋅ 3 + 6 ⋅ 2 + 1 och 2 ⋅ 3 ⋅ 5 − 4 ⋅ 2 + 6 men 

inte på uttrycket 9 − 2 ⋅ 3 − 2. Det verkar alltså som att elev 1 inte har samma 

missuppfattning om prioriteringsregeln som Liebenberg et al. (1999) visade att elever hade 

i deras studie. Det som är förundrande är att eleven inte använder prioriteringsregeln på 

uttrycket 9 − 2 ⋅ 3 − 2, medan den gör det på de längre uttrycken. Elev 6 har istället valt 

att använda prioriteringsregeln på det sista uttrycket som är 5 ⋅ 3 + 2 ⋅ 4 ⋅ 5 + 3 ⋅ 2. Vid 

beräkningarna av de resterande uttrycken har eleven istället använt räknereglen att bilda 

par. Enligt Gunnarsson och Papadopoulos (2019) fungerade elevernas uträkningar 

annorlunda när ett uttryck bestod av ett jämnt antal tal till skillnad från när uttrycket bestod 

av ett ojämnt antal tal. De elever som i Gunnarsson och Papadopoulos (2019) studie 

använde motsvarigheten till bilda par beräknade det sista talet, som inte gick att para ihop 

med något annat tal, sist. Möjligtvis kan det vara så att elev 6 har tyckt att det var lättare 

att bilda par på de tre första uppgifterna eftersom de allihop består av ett jämnt antal tal. 

Det sista uttrycket blir svårare att räkna ut med den regeln eftersom det blir ett tal över.  

10 av 13 elever valde olika räkneregler när de skulle beräkna uppgifterna på arbetsbladet. 

Under intervjuerna med eleverna var det några av dem som uttryckte att det förmodligen 

gick att beräkna på andra sätt än vad de själva hade gjort. Någon elev nämnde att det beror 

på vilken uppgift man gör. Det verkar inte konstigt att eleverna i den här studien är osäkra 

på vilken slags regel som ska användas. Eleverna i Linchevski och Livnehs (1999) studie 

var inte heller helt säkra på vilken regel som skulle användas när de fick se andra lösningar 

som skilde sig från elevernas lösningar. Särskilt osäkra var de elever som inte hade gjort 

en korrekt lösning, i och med att de eleverna ändrade sig och sa att de skulle ha löst 

uppgiften på det andra sättet istället. Det är få elever som i den här studien har gjort en 

korrekt uträkning genom att använda prioriteringsregeln. Förmodligen har eleverna en 

aning om att de inte har löst uppgifterna enligt den räkneregel som borde användas och 

därför säger de att man kan lösa uppgifterna på andra sätt. Samtidigt visar Linchevski och 
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Livneh (1999) att elever beräknar uttryck, som är uppbyggda på samma sätt, med olika 

typer av regler. Uttrycken i den här studien är även de uppbyggda på liknande sätt, men 

trots det använder eleverna olika räkneregler. Elevernas tveksamhet över vilka regler som 

ska användas kan alltså kopplas till det som Linchevski och Livneh (1999) har visat.  

Resultatet visar att endast tre elever använder samma regel på samtliga uppgifter på 

arbetsbladet. Därför kan man dra slutsatsen att elever inte är speciellt konsekventa i sitt 

användande av en sorts räkneregel. Förmodligen har det till stor del att göra med att 

eleverna inte har fått någon undervisning om de vanliga räknereglerna som används inom 

matematiken och testar sig därför fram bland olika slags räkneregler.  

6.3 Didaktiska implikationer och vidare forskning  

Eleverna i den här studien har gjort många spännande uträkningar. Det har varit 

fascinerande att se hur eleverna beräknar numeriska uttryck genom att para ihop talen. I 

och med att eleverna inte har fått någon undervisning om de räkneregler, som inom 

matematiken används för att beräkna uttryck, så har de ändå varit väldigt fantasifulla. 

Baserat på det resultat som den här studien har visat förstår man att det är viktigt att som 

lärare ta till vara på elevernas förförståelse när man ska planera undervisningen. Man kan 

nog inte ta för givet att eleverna med en gång ska förstå hur prioriteringsregeln ska 

användas. I och med att elever har andra uppfattningar om hur numeriska uttryck ska 

beräknas hade det förmodligen varit bättre att utgå från de här uppfattningarna. Som lärare 

kan man visa exempel från elevernas uträkningar där de har använt egenskapade regler och 

sedan jämföra de med uträkningar som har gjorts med exempelvis prioriteringsregeln. På 

så vis får eleverna möjlighet att urskilja nya aspekter av att beräkna numeriska uttryck. 

Nästa steg i elevernas lärande är alltså att de ska få kunskaper om bland annat vänster-till-

höger-principen och prioriteringsregeln. Det är i det här steget som den fortsatta 

forskningen skulle kunna ta vid. Det hade varit intressant om forskning på något sätt tar 

reda på hur eleverna kan undervisas om räknereglerna på ett sådant sätt att eleverna får en 

riktig förståelse för hur de kan användas. Att lära sig ramsor för räkneregler utantill verkar 

inte vara den effektivaste metoden för att lära eleverna om reglerna (Banerjee & 

Subramaniam, 2005; Lee, Licwinko & Taylor-Buckner, 2013). Hur kan lärarna ta tillvara 

på elevernas kreativitet och fantasi för att vidare kunna ge dem ytterligare kunskaper om 

räkneregler? Det hade varit väldigt intressant att veta.  
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Hej, 

Mitt namn är Rebecka Karlsson och jag läser sista året på grundlärarprogrammet vid Jönköping 

University. Jag deltar i ett forskningsprojekt med syfte att förbättra matematikundervisning och 

förstå hur man bättre kan stötta elever i deras lärande. För att kunna genomföra detta skulle jag 

vilja ta hjälp av eleverna i årskurs 5 och skulle uppskatta om ditt barn vill delta i studien.  

Alla barn som deltar i studien kommer få några enklare uppgifter att räkna, därefter kommer jag 

samtala med några av barnen om några av uppgifterna. Samtalet kommer dokumenteras, men all 

dokumentation kommer avidentifieras för att skydda barnets identitet.  

Deltagandet är frivilligt och ditt barn har rätt att avbryta sitt deltagande när som helst och 

utan att ange någon anledning.  

Om du/ni har frågor rörande studien får du/ni gärna kontakta mig. 

Vänliga hälsningar,  

Rebecka Karlsson 

Kontaktuppgifter 

Rebecka Karlsson, kare15lt@student.ju.se  

Vänligen fyll i blanketten och lämna till barnets lärare.  

Godkänner du att ditt barn deltar i studien?  

1. Ja, jag har tagit del av ovanstående information och godkänner att mitt barn deltar i 

studien. 

2. Nej, jag har tagit del av ovanstående information men vill inte att mitt barn deltar i 

studien. 

Barnets namn: 

__________________________________ 

Vårdnadshavares namnteckning:  

__________________________________  
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Bilaga 2 

 

Namn:                                                             Klass: 

 

Skola:                                                              Födelsedatum: 

 

Beräkna följande uppgifter och visa hur du löser dem.  

 

a) 9 − 2 ∙ 3 − 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 5 ⋅ 4 ⋅ 3 + 6 ⋅ 2 + 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

c) 2 ⋅ 3 ⋅ 5 − 4 ⋅ 2 + 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) 5 ⋅ 3 + 2 ⋅ 4 ⋅ 5 + 3 ⋅ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Kan 9 − 4 ∙ 2 vara lika mycket som 10 och 1? Förklara hur du tänker. 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 3 

Intervjuguide 

I början av varje samtal får eleverna reda på att de har gjort intressanta och spännande 

uträkningar som är värda att samtalas om. Dessutom förklaras att samtalen spelas in men 

att eleverna kommer att vara anonyma. Vid samtalen ställs följande frågor: 

• Kan du visa hur du beräknar de här uppgifterna? Skriv ned hur du tänker först och 

sedan kan du förklara för mig hur du gjorde.  

• Hur tänkte du och varför gjorde du på det sättet? 

• Brukar du tänka så? 

• Kan man alltid göra på det här sättet? Varför/varför inte? 

Då samtalen är i form av semistrukturerade intervjuer kan vissa frågor eventuellt utgå 

eller ändras under samtalens gång.   
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