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En del svårigheter som elever upplever i algebra kan bero på saknad förståelse av strukturen i 
matematiska uttryck. Struktur, i det här sammanhanget, syftar på hur en matematisk enhet 
består av delar, och hur dessa delar är relaterade till varandra. Tidigare studier indikerar också 
att elevers svårigheter inom algebra beror på bristande aritmetiska kunskaper. Inom aritmetiken 
kan elever ofta använda informella metoder, medan algebraiska aktiviteter kräver en större 
medvetenhet om matematiska strukturer. Man har därför hävdat att elevers svårigheter att 
hantera algebraiska uttryck kan bero på saknad förståelse av strukturen i aritmetiska uttryck.  

Syftet med denna studie är att undersöka hur elever i årskurs 5 beräknar och strukturerar 
utvecklade aritmetiska uttryck, det vill säga, numeriska uttryck med flera räkneoperationer, som 
exempelvis 5 · 6 + 4 · 2 · 3. I denna studie behandlas numeriska uttryck med tre eller fyra 
operationer.  

I studien ingick 116 elever från tre olika skolor. Analysen baseras på data från lösningar av 
uppgifter på ett skriftligt arbetsblad. Arbetsbladet bestod av tio aritmetiska räkneuppgifter, som 
eleverna arbetade med individuellt. I analysen av data framkom olika metoder, som eleverna 
använde för att strukturera och beräkna de aritmetiska uttrycken, speciellt fyra metoder var 
återkommande i flera uppgifter. Genom de olika tillvägagångssätten som eleverna använde för 
att beräkna matematiska uttryck kunde olika sätt att skapa struktur upptäckas. Många elever 
utgick från uttryckens ytliga struktur och endast få elever visade förmåga att urskilja uttryckens 
dolda struktur. 
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Some of the difficulties students experience in algebra can be due to lack of understanding of 
the structure in mathematical expressions. Structure, in this context, refers to how a 
mathematical entity consists of its parts, and how these parts are related to each other. Previous 
studies also indicate that students’ difficulties in algebra devolve upon a lack of arithmetical 
knowledge. In arithmetic, students can manage by using informal methods, while algebraic 
activities require a greater awareness of mathematical structures. It has therefore been argued 
that students’ difficulties with algebraic expressions are caused by a lack of knowledge of the 
structure in arithmetic expressions. 

The purpose of this study is to investigate how 5th grade students calculate and structure longer 
arithmetic expressions, meaning numerical expressions with several operations, for example,  
5 · 6 + 4 · 2 · 3. This study covers numerical expressions with three or four operations.  

The study includes 116 students from three different schools. The analysis is based on data 
from solutions of tasks on a written worksheet. The worksheet consisted of ten arithmetic 
calculation assignments that the students worked with individually. The analysis of the data 
revealed different approaches that students used to structure and calculate the arithmetic 
expressions, particularly four methods were used in several tasks. Through the different 
approaches that students used to calculate mathematical expressions, different ways to create 
structure could be discovered. Many students based their calculations on the surface structure 
of an expression and only a few students seemed to be able to identify the hidden structure of 
an expression. 
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1 Inledning 
Matematik är idag ett av skolans kärnämnen och efter genomgången grundskola är målet att varje 

elev har utvecklat intresse för matematikens användning samt god tilltro till sin egen förmåga att 

använda matematik i olika sammanhang (Skolverket, 2011b). En del är att eleverna ska få lära sig 

att använda olika räknesätt och välja lämpliga metoder för matematiska beräkningar. De ska även 

kunna formulera och lösa problem, värdera valda metoder och bedöma resultatens rimlighet. 

Vidare ska eleven lära sig matematiska begrepp och kunna använda olika matematiska 

uttrycksformer för att samtala om sina idéer och tankar.  

En viktig aspekt av att kunna kommunicera genom olika matematiska uttrycksformer, är att kunna 

förstå och använda det matematiska symbolspråket. I den tidiga matematikundervisningen kan 

ofta bilder och konkret material användas för att visa enkla beräkningar. I samband med att 

eleverna senare möter mer komplexa metoder är det dock nödvändigt för dem att kunna beskriva 

tillvägagångssätt med mer precisa och välutvecklade uttrycksformer (Skolverket, 2011a). Det är då 

vanligt att både lärare och elever övergår mer till att använda symboler och matematiska uttryck.  

Förmågan att hantera och bearbeta matematiska uttryck grundas på förståelsen av matematiska 

strukturer. Med struktur menas hur matematiska uttryck är uppbyggda av tal och operationer, vilka 

är placerade i en speciell ordning för att beskriva ett matematiskt innehåll. Ordningen i vilken talen 

och operationerna är placerade formar uttryckets struktur, vilken används för att kunna bilda 

mening av de olika delarna. Det är först när tal och operationer ställs i relation till varandra, som 

de får en verklig innebörd och kan användas i matematiken för att kommunicera olika matematiska 

innehåll och handlingar.  

Elevers förståelse av matematiska strukturer har enligt flera forskare en avgörande roll för elevers 

framgång inom algebra (se bl.a. Booth, 1988; Liebenberg, Linchevski, Oliver & Sasman, 1999; 

Linchevski & Livneh, 1999). Tidigare studier visar nämligen att det verkar finnas ett starkt, men 

komplext, samband mellan elevers svårigheter i algebra och bristande förståelse av strukturer i 

matematiska uttryck. Vidare kan flera algebraiska svårigheter urskiljas i rent aritmetiska 

sammanhang. Detta indikerar att elever verkar ha en bristande förståelse av strukturen i aritmetiska 

uttryck, eller numeriska uttryck1 som det också kan kallas, samt grundläggande aritmetiska 

egenskaper. Bland annat har elever ofta missuppfattningar rörande konventioner som 

prioriteringsregeln och vänster-till-högerprincipen, eller att dessa räkneregler förbises helt (Booth, 

																																																													
1	Med numeriska uttryck menas uttryck som enbart innehåller tal, i motsats till algebraiska uttryck som innehåller 
variabler (Kiselman & Mouwitz, 2008).	
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1988; Banerjee & Subramaniam, 2005; Linchevski & Livneh, 1999). Det är även vanligt att elever 

har svårigheter med den kommutativa, associativa och distributiva lagen, då dessa ofta blandas 

ihop eller övergeneraliseras till inkorrekta sammanhang (Liebenberg et al., 1999; Linchevski & 

Livneh, 1999; Wasserman, 2014).  

Syftet med denna studie är att undersöka hur elever i årskurs 5 beräknar och strukturerar 

utvecklade aritmetiska uttryck. Vad som menas med utvecklade aritmetiska uttryck kan liknas med 

något som Bergsten (1990) kallar för kedjor. En kedja består av länkar och en länk kan till exempel 

vara ett uttryck där en binär operation ingår. De fyra räknesätten: addition, subtraktion, 

multiplikation och division, är exempel på binära operationer. Olika länkar skulle kunna vara  

1 + 2, 8 − 4, 5 · 6 eller 9 ÷ 3. En kedja, som består av flera sammansatta länkar, kan alltså vara 

ett uttryck med upprepade binära operationer, till exempel 2 + 3 + 4 eller 5 + 6 · 7 − 8. 

Utvecklade aritmetiska uttryck kan alltså beskrivas som numeriska uttryck med flera 

räkneoperationer. Den här studien avgränsas till att behandla aritmetiska uttryck med tre eller fyra 

operationer.   
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2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka hur elever i årskurs 5 beräknar och strukturerar utvecklade 

aritmetiska uttryck2. 	

För att uppnå studiens syfte ska följande frågeställningar besvaras:  

• Hur går elever tillväga för att beräkna utvecklade aritmetiska uttryck? 

• Hur skapar elever struktur i utvecklade aritmetiska uttryck? 

 

	 	

																																																													
2	Med utvecklade aritmetiska uttryck menas i denna studie numeriska uttryck med flera räkneoperationer. 	
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3 Bakgrund 

3.1  Styrdokument 

Matematikundervisningen ska syfta till varje elev utvecklar god tilltro till sin egen förmåga att 

använda matematik i olika sammanhang (Skolverket, 2011b). Eleverna ska bland annat ges 

förutsättningar att utveckla förståelse av det matematiska symbolspråket, använda olika räknesätt 

och matematiska metoder, utveckla strategier för att kunna formulera och lösa problem samt 

uppleva estetiska värden som mönster och samband (Skolverket, 2011a).  

Tal och olika räknesätt behandlas tidigt i matematikundervisningen (ibid.). I årskurserna 1-3 får 

eleverna arbeta med naturliga tal och deras egenskaper.  Vidare i årskurserna 4-6 behandlas 

rationella tal i undervisningen och användningen av tal i decimal-, och bråkform utvecklas. I 

årskurserna 7-9 utvidgas talområdet ytterligare till att behandla reella tal och deras användning i 

olika sammanhang. Redan i de lägre årskurserna behandlas de fyra räknesätten. Eleverna ska bland 

annat utveckla kunskaper om räknesättens egenskaper och samband samt möta centrala metoder 

för beräkningar med naturliga tal. Det kan då handla om strategier för huvudräkning, 

överslagsräkning, skriftliga räknemetoder eller förmågan att använda en miniräknare. I senare 

årskurser ska eleverna möta fler metoder och fördjupa sina kunskaper och färdigheter för att kunna 

tillämpa dessa i olika situationer, i ett utvidgat talområde. 	

Eleverna ska vidare ges förutsättningar att utveckla förmågan att kommunicera om matematik och 

föra matematiska resonemang (ibid.). Att kommunicera matematik kan handla om att beskriva ett 

matematiskt innehåll eller dela matematiska idéer och tankegångar. Det kan ske antingen muntligt, 

skriftligt eller med hjälp av olika uttrycksformer. Eleverna ska själva kunna kommunicera 

matematik men det är också av stor vikt att de lär sig lyssna till olika argument och kan ta till sig 

andras beskrivningar och förklaringar. Undervisningen i matematik ska därmed syfta till att 

eleverna utvecklar förståelse av matematiska begrepp och olika uttrycksformer, till exempel det 

matematiska symbolspråket, för att kunna följa matematiska resonemang och delta i olika 

matematiska konversationer.  

	

3.2  Aritmetik och algebra 

Aritmetik är en av matematikens hörnstenar och handlar om räknande (Bergsten, Häggström & 

Lindberg, 1997). Till aritmetiken hör bland annat förståelsen av tal och kunskaper om de fyra 

räknesätten, tillsammans med andra räkneoperationer som potenser och rotutdragning (Kiselman 
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& Mouwitz, 2008; Löwing, 2008). Aritmetiken utvecklades tidigt i olika kulturer; aktiviteter som 

att räkna och jämföra antal var ett sätt att hantera och strukturera verkligheten (Bergsten et al., 

1997). Ur aritmetiken utvecklades senare algebran, en annan gren av matematiken.  

Det saknas en allmänt etablerad beskrivning av vad algebra innebär, vilket beror på att det kan 

uppfattas på olika sätt och användas för olika syften (ibid.). Algebra kan användas för 

problemlösning, till exempel som ett verktyg för att bestämma obekanta tal. Algebra kan också 

definieras som generaliserad aritmetik. Algebra som generaliserad aritmetik handlar om att studera 

mönster och villkor inom aritmetiken. Det kan till exempel handla om de aritmetiska räknelagarna.  

Det finns tre grundläggande räknelagar inom aritmetiken som beskriver operationers egenskaper: 

den kommutativa, associativa och distributiva lagen. Den kommutativa lagen gäller för räknesätten 

addition eller multiplikation och visar att summan eller produkten av två tal inte påverkas av talens 

plats i ordningen (Kiselman & Mouwitz, 2008). Likheterna / + 0 = 0 + / eller / · 0 = 0 · / kan 

användas för att generalisera den kommutativa egenskapen. 	

Även den associativa lagen kan användas vid uttryck med addition eller multiplikation (Kiselman 

& Mouwitz, 2008). Den kan beskrivas som / + 0 + 2 = / + (0 + 2) vid addition eller  

/ · 0 · 2 = / · (0 · 2) vid multiplikation. Den första beskrivningen visar att räknesättet addition 

har den egenskapen att om ett uttryck har två sådana operationer kan de utföras i vilken ordning 

som helst. Räknesättet multiplikation har samma associativa egenskap. Vid längre beräkningar med 

flera operationer av samma slag, antingen addition eller multiplikation, behöver operationerna 

därmed inte utföras i en speciell ordning. 

Den distributiva lagen är en räknelag som sammankopplar två räknesätt, vanligen multiplikation 

och addition. Med matematiska symboler kan lagen formuleras som / · (0 + 2) = / · 0 + / · 2. 

Den beskriver hur en faktor distribueras över en annan faktor, vilken kan uttryckas som en summa 

(Kiselman & Mouwitz, 2008). För att exemplifiera hur den distributiva lagen kan användas kan vi 

studera uttrycket 8 · 12. En möjlig strategi är att dela upp talet 12 i 10 + 2. Uttrycket 8 · 12 kan 

då omformuleras till 8 · (10 + 2), vilket är lika med (8 · 10) + (8 · 2) enligt den distributiva 

lagen.  

Utöver räknelagarna finns även vissa konventioner för hur vi räknar inom matematiken. Till dessa 

konventioner, även kallade räkneregler, hör prioriteringsregeln och vänster-till-högerprincipen. 

Räknereglerna kan användas för att styra längre beräkningar och anger ordningen i vilken olika 

operationer ska utföras. Om parenteser förekommer i ett uttryck bör beräkningar inom dessa 

utföras allra först, därefter ska potenser beräknas (Kiselman & Mouwitz, 2008). Sedan utförs 
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multiplikation och division, från vänster till höger, och allra sist utförs addition och subtraktion, 

också från vänster till höger (McIntosh, 2008).  

Aritmetik och algebra har ett nära samband men kan ofta av elever upplevas som två väldigt skilda 

matematikområden. I kontrast till aritmetik upplevs algebra ofta som ett svårt område, då det ställs 

högre krav på abstraktionsförmågan (Bergsten et al., 1997; Grevholm, 2012). Inom algebra 

används bokstavssymboler för olika syften, och bokstäverna kan ha olika innebörd beroende på 

sammanhang, vilket är en känd elevsvårighet (Bergsten et al., 1997; Grevholm, 2012). Andra kända 

svårigheter inom algebra är likhetstecknets betydelse, de osynliga tecknen samt procedur kontra 

struktur hos matematiska uttryck (Grevholm, 2012). När det gäller aritmetiska beräkningar av 

längre uttryck lyfter McIntosh (2008) att räkneregler ofta förbises eller glöms bort. Ett vanligt fel 

menar han är att elever räknar från vänster till höger och inte tar hänsyn till prioriteringsregeln. 

Vidare nämner McIntosh att elever ofta har svårt att hålla isär den kommutativa, associativa och 

distributiva lagen. 

 

3.3  Struktur i matematiska uttryck 

Struktur i matematiska uttryck kan handla om hur en matematisk enhet kan bestå av delar och hur 

delarna har olika relationer till varandra (Hoch & Dreyfus, 2004). Att utveckla förståelse av hur 

elementen i ett uttryck är relaterade till varandra, menar Mason, Stephens och Watson (2009), är 

en viktig del av att utveckla förståelse av matematiska strukturer. Dessutom påpekar de att 

förståelse av matematiska strukturer även bygger på förståelse av vilka egenskaper ett matematiskt 

uttryck har.  

Enligt Liebenberg, Linchevski, Sasman och Oliver (1998) kan det finnas två olika typer av struktur 

i ett matematiskt uttryck, en ytlig och en dold struktur. De menar att båda dessa behöver kunna 

urskiljas av eleverna, för att de ska få förståelse av matematiska strukturer. När, till exempel, 

följande uttryck betraktas, / · 0 + 2 · 6 + 7 · 8, ser många elever sex tal (den ytliga strukturen), 

medan uttrycket, enligt andra elever, består av tre termer (den dolda strukturen). De elever som 

ser tre termer och kan uppfatta uttryckets dolda struktur har förmåga att urskilja produkten / · 	0 

som ett enskilt objekt (:). Om varje produkt i uttrycket kan urskiljas som ett enskilt objekt kan 

strukturen : + ; + < uppfattas och additionen framkommer då som den dominanta operationen. 

Den här förmågan, att uppfatta en dold struktur och kunna relatera strukturen till dess 

"förenklade" ekvivalenta form utgör, enligt Liebenberg et al. (ibid), ett stort hinder för elever när 

de behöver hantera algebraiska uttryck med komplexa strukturer. 
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3.4  Tidigare forskning kring elevers sätt att hantera matematiska uttryck 

Booth (1988) lyfter fram sambandet mellan aritmetik och algebra och menar att elevers aritmetiska 

förståelse lägger grunden för att kunna förstå algebra. För att förstå relationer och operationer i 

algebraiska uttryck behöver elever först befästa dessa kunskaper i aritmetiska sammanhang. 

Elevers svårigheter eller okorrigerade missuppfattningar inom aritmetik kan således påverka deras 

kunskaper i algebra, förklarar Booth. En missuppfattning som Booth diskuterar är att många elever 

tror att värdet av ett uttryck inte påverkas av ordningen i vilken olika operationer utförs. Om 

operationerna i ett uttryck beräknas från vänster till höger eller i en helt annan ordning, tror 

eleverna att resultatet ändå är detsamma. 

Att förenkla uttryck och operera med tal är matematiska aktiviteter som ingår både i aritmetik och 

algebra. Aritmetiska uttryck kan dock ofta beräknas utan att strukturen behöver studeras. Eleverna 

kan då komma undan med att använda informella metoder och intuitivt lösa beräkningarna. I 

algebra däremot krävs en större medvetenhet om matematiska strukturer (Liebenberg et al., 1998, 

1999). Då behöver elever lära sig att känna igen de strukturella aspekterna av ett utryck, som de 

har kunnat undvika i aritmetiken.  

Linchevski och Livneh (1999) intervjuade 53 sjätte- och sjundeklasselever i Kanada och Israel för 

att studera elevers missuppfattningar och svårigheter i algebra. Studien syftade till att undersöka 

elevernas förståelse av matematiska strukturer och i resultatet resonerar forskarna kring att elevers 

svårigheter i algebra kunde urskiljas i rent aritmetiska sammanhang. De svårigheter och 

missuppfattningar som granskades var bland annat att eleverna hade en statisk syn på parenteser, 

saknade full förståelse av likhetstecknets innebörd, saknade lämpliga metoder för att bilda 

delsummor samt hade felaktiga uppfattningar om hur talen och operationerna var relaterade till 

varandra. När eleverna till exempel skulle lösa uppgifter som 50 − 10 + 10 + 10 var det vanligt 

att eleverna uppfattade summan av de tre sista termerna som ett element och beräknade uttrycket 

som 50 − (10 + 10 + 10). Vidare studerades uttryck som 5 + 6 · 10 och 17 − 3 · 5. Resultaten 

visade att majoriteten av eleverna, i det första uttrycket, utförde additionen före multiplikationen, 

men att det i det senare exemplet var något vanligare att multiplikationen utfördes först. Linchevski 

och Livneh (ibid.) resonerar i diskussionen kring att eleverna saknade förståelse av strukturen i 

matematiska uttryck samt hade vissa missuppfattningar om prioriteringsregeln. En del elever 

verkade tro att multiplikation ska utföras före division och addition ska utföras före subtraktion. 

En förklaring till detta skulle kunna vara att operationerna ofta nämns i den ordningen när 

prioriteringsregeln introduceras. En annan missuppfattning var att addition och subtraktion var på 

samma nivå, och därför kunde beräknas i den ordning eleven tyckte var mest lämplig. 	
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Liebenberg et al. (1999) genomförde en studie i syftet att undersöka elevers förmåga att 

generalisera strukturella aspekter av numeriska uttryck. En klass med 44 elever i årskurs 6 deltog i 

ett projekt där forskare och lärare samarbetade under åtta lektioner. Förmågan att kunna fokusera 

på strukturella aspekter av numeriska uttryck framkom vara en kritisk aspekt av förståelse av 

algebraiska uttryck. Det fanns dock även andra svårigheter och missuppfattningar, bland annat om 

prioriteringsregeln. En del elever missuppfattade formuleringen "first multiply and then add" 

(ibid., s. 7) och trodde att prioriteringsregeln var använd efter det att en multiplikation var utförd. 

Vissa elever hade också svårt att acceptera att det ibland kan vara möjligt att utföra en addition 

först, till exempel i uttryck som 7 · 3 + 9 + 10.  En elev omvandlade 4 · 6	 + 	7 · 9 till  

(4 · 6 · 9) + 7 och menade att multiplikationen skulle utföras före additionen. Det som utgjorde 

problematiken här enligt forskarna, var svårigheten att identifiera en multiplikation som en enhet 

(ibid.).  

Utöver olika missuppfattningar om prioriteringsregeln fann Liebenberg et al. (ibid.) en tendens 

hos elever att övergeneralisera den distributiva lagen. Uttryck som 4 · 3 + 5 · 2 · 6, verkade ibland 

beräknas som 4 · 3 + 5 · 2 + 2 · 6, då flera elever visade uträkningen 12 + 10 + 12. En elev 

förklarade den här uträkningen genom att exemplifiera att 6 · 	12 kunde beräknas som 

6 · 10 + 6 · 2. Eleven visade en intuitiv förmåga att använda den distributiva lagen men 

övergeneraliserade användningen till dubbelmultiplikationen 5 · 2 · 6, som beräknades som  

5 · 2 + 6 · 2.  

En annan grupp elever parade ihop tal. Dessa elever kunde inte urskilja multiplikation som en 

enhet, enligt forskarna. En elev gjorde följande beräkning:  

    4 + 5 + 5 · 2 · 6 + 4 	

= (4 + 5) + (5 · 2) · (6 + 4) 	
= 9 + 10 · 10	
= 190	

(ibid., s. 7)	

Även Wasserman (2014) hävdar att elever ofta har olika svårighet med operationers egenskaper. 

Han beskriver att elever ofta har svårt att särskilja mellan till exempel associativitet och 

kommutativitet. Därutöver är det vanligt att sådana operativa egenskaper generaliseras till icke-

kommutativa eller icke-associativa operationer, exempelvis subtraktion. Wasserman (ibid.) 

diskuterar vidare kring att samma svårigheter ofta kan hittas hos lärare, vilket begränsar elevernas 

möjligheter till lärande. Om läraren inte är bekväm med att aktivt utnyttja operationers olika 
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egenskaper eller saknar förståelse av området, kan det leda till att ämnet endast behandlas ytligt i 

undervisningen. 

Banerjee och Subramaniam (2005) studerade hur elever i årskurs 6 presterade på lösandet av 

aritmetiska uppgifter i syfte att försöka främja utvecklandet av algebraiska kunskaper. Dels 

studerades elevernas procedurkunskaper, dels elevernas förståelse av struktur. Banerjee och 

Subramaniam (ibid.) fann att relationen mellan procedurkunskaper och förståelsen av struktur är 

komplex. För att utveckla en förståelse av matematiska strukturer, menar forskarna, att procedurer 

och regler behöver användas kontinuerligt, i varierade situationer och sammanhang, samt att 

relationerna mellan delarna i ett uttryck behöver uppmärksammas.	

En speciell typ av uttryck som undersöktes i studien av Banerjee och Subramaniam (ibid.) var 

uttryck med både addition och multiplikation. Ett vanligt fel eleverna gjorde var då att räkna från 

vänster till höger, även om de hade blivit undervisade om att multiplikation bör utföras först, i 

enlighet med prioriteringsregeln. Eleverna verkade inte ha befäst regeln utan räknade först addition 

och sedan multiplikation i uttryck som 7 + 3 · 4. Eleverna gjorde även liknande beräkningar av 

uttryck där subtraktion ingick istället för addition. Några elever var inkonsekventa och beräknade 

en uppgift enligt prioriteringsregeln medan en annan uppgift beräknades från vänster till höger. 	
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4 Metod och material 
Studiens syfte är att undersöka hur elever i årskurs 5 beräknar och strukturerar utvecklade 

aritmetiska uttryck. Jag valde att göra en insamling av elevers matematiska beräkningar och inför 

datainsamlingen utformades ett arbetsblad där uppgifterna bestod i att beräkna olika aritmetiska 

uttryck. Totalt deltog 116 elever i studien och i kapitel 4.2 presenteras urvalsprocessen. Därefter 

beskrivs de forskningsetiska principer som togs i beaktning och studiens genomförande. Det 

insamlade materialet analyserades genom en kvalitativ meningsanalys, vilket beskrivs i kapitel 4.5. 

Det sista avsnittet redogör för vad som menas med validitet och reliabilitet. 

 

4.1 Datainsamling 

Då syftet för denna studie var att undersöka hur elever i årskurs 5 beräknar och strukturerar 

aritmetiska uttryck, blev valet av datainsamling en insamling av elevberäkningar. För att kunna få 

syn på hur elever går tillväga i sina beräkningar utformades ett arbetsblad som de deltagande fick 

fylla i. I arbetsbladet ingick ett antal räkneuppgifter som eleverna skulle beräkna enskilt. Eleverna 

ombads att så tydligt som möjligt visa hur de beräknade varje uppgift. De skriftliga uträkningarna 

utgjorde sedan grunden för analys, för att urskilja olika metoder som eleverna använde och se hur 

de aritmetiska uttrycken strukturerades och beräknades.  

	

4.1.1  Utformning av arbetsblad 

Inför datainsamlingen utformades ett arbetsblad för att kunna få syn på elevers sätt att utföra 

matematiska beräkningar. Arbetsbladets utformning baserades på tidigare forskning och 

utformades parallellt med två pilotstudier.  

Utformningen av arbetsbladet byggde på sådana uppgifter som tidigare forskning pekat på som 

särskilt intressanta (Karlsson, 2011; Liebenberg et al., 1999; Linchevski & Livneh, 1999). Vidare 

formades uppgifterna även av egen nyfikenhet på några särskilda typer av matematiska uttryck.	

Ett antal kriterier skapades gällande utformningen av uppgifterna till arbetsbladet. Det första 

kriteriet var att de matematiska uttrycken skulle innehålla två till fem operationer. Det andra 

kriteriet var att endast räknesätten multiplikation, addition och subtraktion skulle ingå i uttrycken. 

Några uppgifter upprepade samma räknesätt men de flesta uttrycken kombinerade två olika 

räknesätt, antingen multiplikation och addition eller multiplikation och subtraktion. 	
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Räknesättet division exkluderades på grund av problematiken vid att välja en lämplig symbol. Det 

finns olika symboler för division som kan användas i olika sammanhang (÷, /, : ). Olika symboler 

för division kan därför påverka den ytliga strukturen i matematiska uttryck. Det skulle kunna 

påverka elevers sätt att uppfatta ett uttryck, vilket skulle kunna påverka hur eleverna väljer att 

beräkna uttrycket. 	

Uppgifterna på arbetsbladet prövades  genom två pilotstudier. I den första pilotstudien deltog sju 

elever som gick i årskurs 5. Eleverna fick då beräkna 16 uppgifter enskilt och kunde ge 

kommentarer om arbetsbladets utformning. Efter pilotstudien preciserades kriterierna för de 

matematiska uttrycken. Det första kriteriet ändrades till att alla uttryck skulle innehålla tre eller fyra 

operationer. Det andra kriteriet ändrades till att två olika räknesätt skulle ingå i alla uttryck, antingen 

multiplikation och addition eller multiplikation och subtraktion. Därutöver bestämdes ett tredje 

kriterium, nämligen att de ingående talen skulle vara inom talområdet 1-100. 

De ändrade kriterierna ledde till att flera uppgifter togs bort och nya uppgifter tillkom. Dessutom 

gjordes en del ändringar i arbetsbladets form, bland annat gällande symbolen för multiplikation, 

uppgiftsordningen och den inledande textinformationen på arbetsbladet. 

Därefter utfördes den andra pilotstudien. Då deltog totalt elva elever som gick i årskurs 4. De 

resultaten bidrog sedan till ytterligare en revidering av kriterierna. Det första och andra kriteriet 

förblev oförändrade. Det tredje kriteriet ändrades dock till att de ingående talen i alla uttryck skulle 

vara inom talområdet 1-25 istället för 1-100. 

I den andra pilotstudien framkom ett antal olika metoder för att beräkna uppgifterna. Beroende 

på uttryckens form blev dock en del metoder svårare att använda då delberäkningarna blev för 

utmanande. Det resulterade i att eleverna inte kunde räkna klart. Under omarbetningen beräknades 

därför alla uppgifter med olika elevmetoder och de utformades noggrant för att flera olika 

lösningsmetoder skulle kunna användas. I en del uttryck ändrades talen men inte formen.	Eleverna 

som deltog i den andra pilotstudien fick ett arbetsblad med 20 uppgifter. Endast ett fåtal elever 

orkade göra alla uppgifterna, vilket visade att arbetsbladet var för krävande. För att förhindra ett 

stort bortfall i form av obesvarade uppgifter reducerades antalet uppgifter till hälften. I tabell 1 

presenteras de 10 uppgifterna som till slut kom att användas på arbetsbladet. 
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Tabell 1. De 10 uppgifterna som arbetsbladet består av. 

Uppgifter på arbetsbladet 

A) 7	 + 3 · 8 + 9	 B) 5 · 6 − 3 · 4 
C) 6 · 3 + 7 · 5	 D) 17 − 3 · 4 − 2 
E) 5 · 7 − 3 · 5 · 2 F) 25 − 3 · 5 − 4 
G) 5 · 6 + 4 · 2 · 3	 H) 6 · 5 − 4 · 7 
I) 3 + 4 · 6 · 2 + 8	 J) 4 · 5 · 3 + 6 · 2 

 

Alla uttryck på arbetsbladet kombinerar två räknesätt, och multiplikation är alltid ett av dem. Det 

andra räknesättet är antingen addition eller subtraktion. Vilket räknesätt som kommer först i 

ordningen varierar, vilket bidrar till att uttrycken har några olika strukturer. De olika strukturerna 

som uppgifterna har presenteras i tabell 2. 

Tabell 2. Uttryckens olika strukturer och koppling till uppgifterna på arbetsbladet. 

Uttryckets struktur Beskrivning Uppgifter på 
arbetsbladet 

= + > · ?	 + @	 Addition, multiplikation, addition	 A	
= − > · ? − @	 Subtraktion, multiplikation, subtraktion	 D,	F	
= · > + ? · @	 Multiplikation, addition, multiplikation	 C	
= · > − ? · @	 Multiplikation, subtraktion, multiplikation	 B,	H	
= · > + ? · @ · A	 Multiplikation, addition, dubbelmultiplikation	 G	
= · > − ? · @ · A	 Multiplikation, subtraktion, dubbelmultiplikation	 E	
= + > · ? · @ + A	 Addition, dubbelmultiplikation, addition	 I	
= · > · ? + @ · A	 Dubbelmultiplikation, addition, multiplikation	 J	

	

4.2 Urval 

Målgruppen för den här studien var elever som gick i årskurs 5. Målet var att ungefär 100 elever 

skulle delta i studien, för att få ett brett dataunderlag att analysera och goda chanser att få syn på 

både vanliga och mer unika metoder bland elevernas tillvägagångssätt. Vidare söktes att inkludera 

elever från olika kommuner för att få en geografisk spridning, då även detta kanske skulle kunna 

påverka möjligheten att få syn på olika räknemetoder. 

Fem olika skolor belägna i södra Sverige blev tillfrågade att delta i studien. De tillfrågade skolorna 

valdes med hänsyn till vissa praktiska och ekonomiska aspekter. Vidare grundades urvalet på att 

jag sedan tidigare hade en relation till skolorna. Den här typen av urval gjorde det möjligt för mig 

att tidigt i undersökningsprocessen kunna ta kontakt med skolorna och de berörda lärarna. Av de 

fem tillfrågade skolorna var det tre medelstora skolor som ville delta i studien. Totalt deltog 116 

elever från tre klasser, från tre olika kommuner. Det var ca 30-50 elever per klass men eleverna var 
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normalt uppdelade i två eller tre grupper. Det fanns även, anser jag, en god variation inom gruppen 

gällande elevernas kön, etnicitet, språkbakgrund och socioekonomisk status.  

 

4.3 Forskningsetiska aspekter 

Det finns fyra forskningsetiska principer som brukar tas i beaktande vid genomförandet av en 

vetenskaplig studie (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2002). För det första, enligt 

informationskravet, ska forskaren ge information om studiens syfte till de som berörs av 

forskningen. Vidare, enligt samtyckeskravet, har alla deltagare rätt att själva bestämma över sin 

medverkan i en undersökning. 

I enlighet med informations- och samtyckeskraven skickades ett brev ut till alla deltagande klasser 

(se bilaga 1). I brevet informerades eleverna och deras vårdnadshavare om studiens övergripande 

syfte och genomförande. Även rektorer och lärare fick samma information om studien. För att 

inte påverka studiens resultat, upplystes de berörda endast om att studien riktades mot elevers 

förståelse i matematik och att eleverna skulle fylla i ett arbetsblad. Vilken typ av uppgifter eleverna 

skulle göra avslöjades inte. Informationsbrevet skrevs tillsammans med en annan student, Lovisa 

Johansson, då hon skulle genomföra en egen studie i samma klasser (Johansson, 2016). Ett och 

samma brev kunde därför formuleras och användas för båda studierna.  

Det var frivilligt för eleverna att delta i studien och vårdnadshavarna fick ta ställning till sitt barns 

deltagande. Eleverna hade även möjlighet att avbryta sitt deltagande när som helst. 

Undersökningen innefattade inga privata eller etiskt känsliga frågor, därför ansågs det inte 

nödvändigt att samla in skriftliga medgivanden från elevernas vårdnadshavare (Vetenskapsrådet, 

2002).  

Det tredje forskningsetiska principen, konfidentialitetskravet, handlar om att deltagarnas 

personuppgifter ska förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem (Bryman, 2011; 

Vetenskapsrådet, 2002). Vidare, får insamlade personuppgifter endast användas för 

forskningsändamål, enligt nyttjandekravet. De deltagande i den här studien behövde inte lämna ut 

några personuppgifter. Det insamlade materialet förvarades ändå säkert skyddat från obehöriga, 

och alla deltagande avidentifierades. Detta gjordes för att säkerställa att materialet inte skulle kunna 

användas för annat än vetenskapliga syften. 
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4.4  Genomförande 

Datainsamlingen skedde genom att varje klass besöktes och eleverna fick arbetsbladet under ett 

ordinarie lektionstillfälle. Vid besöket informerades kort om studien och arbetsbladets upplägg, 

därefter fick eleverna cirka 40-50 minuter till att arbeta enskilt med arbetsbladet. Inga hjälpmedel 

var tillåtna. Jag var personligen närvarande vid varje besök och under hela tiden som eleverna 

arbetade med arbetsbladet. Genom att själv dela ut alla arbetsblad kunde jag kontrollera att alla 

elever fick arbeta under liknande villkor, samt svara på eventuella frågor. Dessutom kunde jag 

säkerställa att eleverna inte tog hjälp av någon annan för att lösa uppgifterna. Vidare hade jag full 

kontroll över datahanteringen eftersom arbetsbladen samlades in direkt efter att eleverna ansåg sig 

klara. En direkt insamling av arbetsbladen kunde säkerställa att materialet inte hanterades av någon 

obehörig eller manipulerades på något sätt. 	

Datainsamlingen genomfördes i samarbete med en studentkollega. Som tidigare beskrivits deltog 

eleverna i två studier samtidigt, vilket gjorde att de fick fylla i två arbetsblad vid samma 

lektionstillfälle. Eleverna började alltid med att fylla i arbetsbladet för den andra studien och fick 

därefter fylla i arbetsbladet för den här studien. Det här ansågs inte påverka studien, då det andra 

arbetsbladet var av en enkel karaktär och kunde fyllas i på ca 10 minuter.  

	

4.5  Vetenskaplig teori och analys 

4.5.1 Val av vetenskaplig teori 

Efter materialinsamlingen påbörjades en kvalitativ meningsanalys för att söka svar på studiens 

frågeställningar. En kvalitativ meningsanalys ansågs lämplig, eftersom studien har en kvalitativ 

design. Att göra en meningsanalys är vanligt inom den fenomenologiska traditionen, där det 

handlar om att utforska och beskriva människors erfarenheter och förståelse av ett fenomen 

(Christoffersen & Johannessen, 2015). Forskaren strävar då efter att förstå meningen hos ett 

fenomen, utifrån ett andra ordningens perspektiv. Det betyder att man försöker förstå hur andra 

uppfattar eller förstår något. Meningen av ett fenomen studeras då utifrån tolkningar av 

människors handlingar eller yttranden, utifrån de sammanhang där det förekommer (ibid.).  

Som tidigare beskrivits, handlar denna studie främst om att granska elevers lösningar för att 

undersöka hur de beräknar och strukturerar utvecklade aritmetiska uttryck. Det skulle dock kunna 

relateras till elevernas förståelse av matematiska uttryck och olika strukturer i dessa. Jag anser att 

detta skulle kunna utgöra de fenomen som betraktas. Fokus i denna studie ligger dock på hur 
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eleverna hanterar de matematiska uttrycken vid beräkningar, vilket dock påverkas och styrs av hur 

uttrycken uppfattas eller förstås.  

4.5.2 Analys av insamlat material 

Inledningsvis gjordes en översiktlig analys för att bli bekant med materialet. Christoffersen och 

Johannessen (ibid.) menar att första steget i en meningsanalys är att skaffa sig ett helhetsintryck 

och att lära känna materialet. Elevernas beräkningar studerades för att se i vilken ordning de 

utförde operationerna och på vilka sätt de hanterade de olika uppgifterna. Några återkommande 

tillvägagångssätt kunde tidigt uppmärksammas, vilka bildade några preliminära kategorier.   

Nästa fas i analysen handlade om att systematiskt gå igenom hela materialet för att hitta de mest 

meningsbärande delarna, koda materialet och skapa kategorier (ibid.). Kodning utgör själva 

processen där all data bryts ner och benämns (Bryman, 2011). 	

Att hitta de meningsbärande delarna innebar att jag granskade elevernas tillvägagångssätt för att 

försöka urskilja olika metoder för att beräkna och strukturera uttrycken. Jag valde därmed att inte 

lägga tyngdpunkt på eventuella felberäkningar som kunde finnas i elevernas delberäkningar, och 

försökte se hur ett helt uttryck hanterades. Elevernas tillvägagångssätt vid lösningen av varje 

uppgift analyserades noggrant, genom att de kodades och fördes in i olika tabeller. För varje uppgift 

på arbetsbladet konstruerades en tabell där alla olika lösningar beskrevs och ordnades efter olika 

koder. Dels inkluderades exempel på hur eleverna hade redovisat sina lösningar på arbetsbladen, 

dels inkluderades mina egna beskrivningar av elevernas uträkningar. När vissa mönster hade hittats 

kategoriserades elevernas metoder, utifrån hur de strukturerade och beräknade de matematiska 

uttrycken. Tabellerna användes sedan för att göra en jämförelse mellan metoderna som användes 

i de olika uppgifterna. I tabellerna sorterades alla använda metoder utifrån kategorierna. Några 

metoder kunde inte relateras till en specifik kategori, antingen på grund av otillräckliga data eller 

att metoden tycktes vara unik och inte liknade någon annan. Därutöver ingick en sammanställning 

i varje tabell som angav hur många elever från varje skola som kunde kopplas till de olika 

tillvägagångssätten. 

Den tredje fasen av analysen, kondensering, skedde parallellt med den andra fasen. Kondensering 

handlar om att reducera materialet, och lyfta fram meningsinnehållet utifrån koderna 

(Christoffersen & Johannessen, 2015). De olika koderna ställdes i relation till varandra för att se 

om de kunde inordnas under varandra eller slås samman. Detta var en del av processen, som 

genomfördes parallellt med analysen men framför allt bidrog till att skapa en fördjupad överblick 

över materialet. Den sista fasen, enligt Christoffersen och Johannessen (ibid.), är att skapa en 

sammanfattning. I det här fallet gjordes det genom att de vanligaste metoderna samlades i en ny 
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tabell (se bilaga 2). Den kunde användas för att få en snabb överblick men också för att lyfta fram 

mönster för metodernas användning i de olika uppgifterna. 

4.6  Validitet och reliabilitet 

Validitet handlar om huruvida en studie mäter det som forskaren avser att mäta och i vilken grad 

de vetenskapliga iakttagelserna kan tänkas representera verkligheten (Bryman, 2011; LeCompte & 

Goetz, 1982). Dels handlar det för kvalitativt inriktade studier om hur väl resultaten och de 

slutsatser som dras överensstämmer med forskarens observationer (intern validitet), dels om i 

vilken utsträckning resultaten kan generaliseras till andra situationer och grupper (extern validitet) 

(LeCompte & Goetz, 1982).  

Reliabilitet handlar i kvalitativt inriktade studier om en studies pålitlighet och kan stå för den 

utsträckning i vilken undersökningen kan replikeras (extern reliabilitet) (Bryman, 2011; LeCompte 

& Goetz, 1982). Det kan även handla om att medlemmarna i ett forskarlag har kommit överens 

om hur data ska tolkas (intern reliabilitet).  
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5 Resultat 
Resultatet presenteras i två delar. I den första delen redogörs det för hur eleverna beräknade 

uppgifterna på arbetsbladet. Genom analysen framkom ett flertal olika tillvägagångsätt för att 

beräkna uppgifterna, det finns dessvärre inte utrymme i denna uppsats att beskriva alla. Här 

kommer istället fyra metoder att läggas fram, inom vilka det även fanns några variationer som 

kommer att tas upp. Vidare visas några olika sätt för hur eleverna hanterade en 

dubbelmultiplikation. I den andra delen riktas fokus mot hur eleverna strukturerade de aritmetiska 

uttrycken på olika sätt. Här beskrivs hur eleverna på olika sätt relaterade tal och operationer till 

varandra. De flesta eleverna utgick från den ytliga strukturen men några elever kunde antas urskilja 

den dolda strukturen.  

	

5.1  Hur går elever tillväga för att beräkna utvecklade aritmetiska uttryck? 

5.1.1 Fyra vanliga metoder 

Det fanns många olika tillvägagångssätt som eleverna använde för att beräkna uppgifterna på 

arbetsbladet. Det fanns ett flertal unika uträkningar men därutöver fanns det även några 

tillvägagångssätt som tidigt i datainsamlingen var framträdande. Elevernas uträkningar på 

arbetsbladet var väldigt tydliga och enkla att följa, vilket möjliggjorde att fyra metoder därför kunde 

urskiljas när beräkningar av olika uppgifter jämfördes. Dessa metoder användes i princip vid 

lösningar av alla räkneuppgifter och i de flesta uppgifter använde majoriteten av eleverna någon av 

dessa fyra metoder. En del elever använde endast en av dessa metoder för att lösa alla uppgifter 

medan andra elever använde några olika metoder.  Bland de fyra metoderna var det endast en 

metod som ledde till korrekta lösningar av alla uppgifter. De andra tre metoderna ledde i de flesta 

fall till felaktiga lösningar. Jag valde att benämna de fyra metoderna som: att räkna multiplikation 

före addition eller subtraktion, att bilda par, att räkna från vänster till höger, samt att bilda par runt 

varje operation och bilda en summa.   

	

Att	räkna	multiplikation	före	addition	eller	subtraktion	

En metod som användes i stor utsträckning var att räkna multiplikation före addition eller 

subtraktion. Den här metoden skulle också kunna tolkas som att eleverna följer prioriteringsregeln. 

I denna studie behandlas dock inte räknesättet division eller användandet av parenteser, vilket 

begränsar inblicken i hur ofta eleverna faktiskt gör sina val utifrån prioriteringsregeln. Resultatet 

visar ändå att flera elever valde att utföra multiplikation först i uttryck där även addition eller 
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subtraktion ingick, oavsett uttryckets form. Det här var den enda metoden som följde de 

matematiska konventionerna och ledde till korrekta lösningar på alla uppgifter.	

En stor del elever, när de skulle förenkla uttrycket 7 + 3 · 8 + 9, utförde först multiplikationen 

och adderade sedan var och en av de andra termerna till produkten (se figur 1). En del elever valde 

istället att bilda en delsumma av termerna 7 och 9 först, innan de bildade en slutsumma (se figur 

2). Det här tillvägagångssättet, att börja med multiplikation, verkade vara en medveten strategi. 

Flera elever använde metoden konsekvent och några hänvisade till en informell regel som liknade 

prioriteringsregeln. 	

	

Figur 1. I detta exempel räknar eleven först multiplikation och adderar sedan till produkten resterande 
termer, en i taget (Elev 90). 

	

Figur 2. Den här eleven räknar först multiplikation, bildar en delsumma av termerna 7 och 9 och räknar 
sedan ut en slutsumma (Elev 9). 

	

Många elever räknade multiplikation före addition, även vid uttryck med en dubbelmultiplikation. 

Det var speciellt många elever som använde den här metoden på uppgifter som 5 · 6 + 4 · 2 · 3 

och 4 · 5 · 3 + 6 · 2. Uppgifterna var av liknande form, då båda uttrycken bildade en summa av 

två produkter, vilket utgör den dolda strukturen. I båda uttrycken ingick samma operationer, men 

de var placerade i olika ordning. Den stora skillnaden mellan uppgifterna var att det ena uttrycket 

inledde med en enkel multiplikation och det andra uttrycket inledde med en dubbelmultiplikation. 

Flera elever började med multiplikation, räknade ut varje produkt och därefter summerades 

resultaten (se figur 3). Det fanns dock några olika metoder för att hantera en dubbelmultiplikation, 

vilket beskrivs närmare i kapitel 5.1.2.  
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Figur 3. Här är två exempel på hur elever räknar multiplikation före addition även om en 
dubbelmultiplikation ingår i uttrycket (Elev 76, uppgift G; Elev 31, uppgift J). 

	

Att	bilda	par	

Nästa metod, att bilda par, var ungefär lika vanlig som att räkna multiplikation före addition eller 

subtraktion. Det här är dock en icke-fungerande metod. Den här metoden innebär att tal paras 

ihop utifrån uttryckets ytliga struktur, utan hänsyn till vilka operationer som ingår i uttrycket. 

Metoden kunde främst kopplas till de uttryck, där det ingick fyra tal, då talen parades ihop två och 

två. För att tydliggöra vad som menas kan vi återigen se på uttrycket 7 + 3 · 8 + 9. Om de här 

talen skulle delas in i par skulle vi kunna tänka oss parenteser runt 7 och 3 för att bilda det första 

paret. Talen 8 och 9 skulle utgöra det andra paret. Varje par beräknas var för sig och allra sist utförs 

den mittersta operationen. Uttrycket beräknas alltså som (7 + 3) · (8 + 9). Det här sättet att para 

ihop tal kunde urskiljas i flera elevberäkningar då de alltid började med att beräkna de två yttersta 

operationerna (av tre) och sist utförde operationen i mitten. I det här uttrycket beräknades varje 

addition och sedan multiplicerades summorna (se figur 4). 	

	

Figur 4. En vanlig metod var att bilda par. Här är ett exempel där eleven bildar par utifrån uttryckets ytliga 
struktur utan att ta hänsyn till hur talen och operationerna är relaterade (Elev 17).  

	



	

20	
	

Att bilda par användes också vid uttryck som kombinerade subtraktion och multiplikation, till 

exempel 17– 3 · 4– 2. Eleverna började då med varje subtraktion och beräknade uttrycket som 

(17 − 3) · (4 − 2) (se figur 5). 	

	

Figur 5. Eleven bildar par i ett uttryck med subtraktion och multiplikation (Elev 53). 

	

Det fanns även en tendens till att vilja bilda par i uttryck med ett udda antal tal. När det ingick fyra 

tal kunde talen paras ihop två och två. Det kan dock antas att en viss kognitiv konflikt uppstod 

när det ingick fem tal i ett uttryck. Vid dessa uttryck kunde man  se en större spridning i elevernas 

tillvägagångssätt, vilket kanske berodde på att en tidigare fungerande metod inte längre kunde 

användas. Två elever bildade två par och lät ett tal stå för sig själv i uttrycket 3 + 4 · 6 · 2 + 8 (se 

figur 6). De två paren förenklades och multiplicerades sedan till en produkt. Därefter utfördes den 

sista operationen i uttrycket. 	

	

Figur 6. I detta exempel verkar eleven bilda två par som låter ett tal stå för sig själv. Varje par beräknas, 
sedan beräknas uttrycket från vänster till höger (Elev 84). 

	

En annan grupp elever använde något tal två gånger för att kunna bilda jämna par. I exemplet 

nedan kan vi se hur en elev delade upp uttrycket i tre par men använde talet 2 i två par (se figur 

7a). De tre paren var 3 + 4, 6 · 2 och 2 + 8. Varje operation beräknades och sedan bildades en 

summa av alla delresultat. Några andra elever använde talet 4 två gånger för att bilda paren 3 + 4, 

4 · 6 och 2 + 8 (se figur 7b). Även här beräknades varje par och till sist summerades delarna.	
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Figur 7. Här är två exempel på hur elever bildade par i uppgift I men något tal användes två gånger.  
(a) Talet 2 ingår i två par, talet multipliceras med 6 och adderas med 8 (Elev 69). (b) Eleven använder talet 
4 i två par, talet adderas med 3 och multipliceras med 6 (Elev 75).  

	

Att	räkna	från	vänster	till	höger	

En annan metod som flera elever använde var att räkna från vänster till höger. I likhet med 

västerländsk läsriktning, började eleverna längst till vänster och vandrade sedan åt höger. I uppgift 

A var det totalt 28 elever av 116, som tydligt visade att de räknade vänster till höger. Eleverna 

började med att addera termerna 7 och 3. Därefter multiplicerades resultatet med 8 och allra sist 

adderades talet 9 (se figur 8). Det fanns fem elever som saknade uträkning men svarade att 

uttrycket var lika med 89, vilket resultatet blir om uttrycket beräknas från vänster till höger. 	

	

Figur 8. I detta exempel beräknar eleven uttrycket från vänster till höger (Elev 78).  

	

Att räkna från vänster till höger var en metod som flera elever använde konsekvent. Den här 

metoden kanske ansågs fungera utan större problem, enligt eleverna, eftersom alla matematiska 

uttryck kunde bearbetas på ett systematiskt sätt. Det var dock en metod som ledde till felaktiga 

lösningar i alla uppgifter. En viss problematik uppstod också genom att den här metoden i flera 

fall ledde till att eleverna blev tvungna att operera med flersiffriga tal. Det ledde ofta till att olika 

felberäkningar uppstod, till exempel, som i exemplet nedan (se figur 9). Här uppstår ett fel i den 
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sista delberäkningen och därutöver används likhetstecknet på ett inkorrekt sätt. Det är ändå tydligt 

att eleven räknar från vänster till höger.  

	

Figur 9. Eleven har gjort en felberäkning och likhetstecknet används på ett felaktigt sätt. Det framkommer 
ändå tydligt att eleven räknar från vänster till höger (Elev 82). 

 

Även andra elever gjorde felberäkningar men det framgick ofta tydligt att de opererade med talen 

sekventiellt från vänster till höger. En del elever använde olika räknestrategier, till exempel 

uppställning, för att hantera mer utmanande beräkningar. Nedan visas ett exempel på hur en elev 

räknade från vänster till höger och använde uppställningar för att bryta ner operationerna. Eleven 

valde också att omvandla multiplikation till upprepad addition, en strategi som även andra elever 

från samma skola använde (se figur 10).	

	

Figur 10. Uttrycket beräknas från vänster till höger. Eleven omvandlar multiplikation till en upprepad 
addition och använder uppställning (Elev 86).  

	

Att	bilda	par	runt	varje	operation	och	bilda	en	summa	

Den sista av de fyra metoderna var att bilda par runt varje operation och sedan bilda en summa, 

ytterligare en icke fungerande metod. Den här metoden användes ungefär i lika stor utsträckning 

som metoden att räkna från vänster till höger. Eleverna som använde den här metoden gjorde en 

mängd deloperationer. I exemplet nedan kan vi se hur en elev bildade par runt varje operation i 

uttrycket 6 · 3 + 7 · 5 (se figur 11). Eleven beräknade alltså varje operation för sig och opererade 

med de två intilliggande talen. Detta resulterar i att några tal används flera gånger, i det här fallet 

talen 3 och 7. Efter att deloperationerna var beräknade bildades en summa. 	
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Figur 11. Här gör eleven en mängd deloperationer och bildar sedan en summa av resultaten (Elev 73). 

	

Att bilda par runt varje operation användes även vid uttryck som 5 · 6 − 3 · 4 där subtraktion 

ingick istället för addition. Även i beräkningar av det här uttrycket valde de flesta eleverna att 

summera delresultaten (se figur 12). Valet att bilda en summa på slutet verkade därmed inte 

påverkas av operationerna i uttrycken. 	

	

Figur 12. I detta exempel beräknas flera deloperationer och sedan bildas en summa. Uttrycket innehåller 
inte någon addition, trots det summeras delresultaten (Elev 20).  

	

Några få elever använde subtraktion istället för addition, efter att paren runt varje operation hade 

beräknats. Dessa elever kanske influerades av att det fanns ett minustecken i uttrycket. En elev 

valde att räkna ut en differens istället för att summera (se figur 13). En annan elev använde både 

addition och subtraktion i slutsteget (se figur 14). 	

	

Figur 13. Den här eleven gör en mängd deloperationer och sedan används subtraktion för att få fram en 
differens (Elev 21). 
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Figur 14. I det här exemplet beräknas flera deloperationer och sedan adderas två delresultat medan det 
mittersta subtraheras bort (Elev 25). 

	

5.1.2 Olika sätt att hantera en dubbelmultiplikation 

Som tidigare nämnts var det flera elever som räknade multiplikation före addition eller subtraktion 

och i vissa uppgifter fick eleverna möta en dubbelmultiplikation. Många elever kunde då identifiera 

att dubbelmultiplikationen var ett element som skulle beräknas först, men det hanterades på lite 

olika sätt. En del elever visade att de räknade ut produkten av alla tre faktorerna (se figur 15). 

Huruvida eleverna opererade med talen i någon speciell ordning framgick inte tydligt i detta fallet. 	

	

Figur 15. Eleven räknar ut produkten av tre faktorer på en gång (Elev 90).  

	

Andra elever delade upp en dubbelmultiplikation i två steg och utförde en operation i taget (se 

figur 16). De flesta eleverna multiplicerade faktorerna från vänster till höger. En elev valde däremot 

en annan operationsordning och utnyttjade multiplikationens kommutativa och associativa 

egenskaper (se figur 17). 	

	

Figur 16. Många elever valde att dela upp en dubbelmultiplikation och utföra en operation i taget, oftast 
multiplicerades faktorerna från vänster till höger (Elev 53). 
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Figur 17. Den här eleven utnyttjar multiplikationens kommutativa och associativa egenskaper vid 

förenklingen av en dubbelmultiplikation (Elev 83). 	

 	

De flesta eleverna hanterade en dubbelmultiplikation på ett korrekt sätt. Det fanns dock två andra 

intressanta strategier, som ett litet antal elever använde. Dessa strateger innebar att någon faktor 

användes två gånger. En elev delade upp dubbelmultiplikationen i två multiplikationer och 

använde den första faktorn två gånger. Dubbelmultiplikationen 4 · 5 · 3 som ingick i uppgift J 

beräknades som 4 · 5 + 4 · 3 (se figur 18). Även i en annan uppgift gjorde eleven på samma sätt 

och använde den första faktorn två gånger. 	

	

Figur 18. En elev delade upp dubbelmultiplikationen i två multiplikationer och den första faktorn används 

två gånger. (Elev 34). 

 

Några andra elever beräknade dubbelmultiplikationen 4 · 5 · 3 som 4 · 5 + 5 · 3 (se figur 19). De 

använde den andra faktorn två gånger, istället för den första. Både den första och den sista faktorn 

multiplicerades alltså med den mittersta faktorn. Efter att varje produkt var uträknad bildades en 

summa av delresultaten. 	

	

Figur 19. I detta exempel används den andra faktorn i dubbelmultiplikationen två gånger (Elev 70). 
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5.2  Hur skapar elever struktur i utvecklade aritmetiska uttryck? 

Elevernas sätt att beräkna olika matematiska uttryck kan relateras till olika sätt att strukturera dessa. 

Talen och operationerna i ett uttryck har olika relationer till varandra, och beroende på hur dessa 

relationer uppfattas av individen hanteras dessa på olika sätt vid matematiska beräkningar. Hur 

elever skapar struktur i olika uttryck, kopplas därmed till på vilka sätt de relaterar talen och 

operationerna till varandra. För att analysera detta utgick jag från hur eleverna hanterade de olika 

aritmetiska uttrycken. 	

	

Att	utgå	från	den	ytliga	strukturen		

De flesta metoderna, till exempel att räkna från vänster till höger och att bilda par, byggde på att 

eleverna utgick från den ytliga strukturen. Med metoden att räkna från  vänster till höger, 

relaterades operationerna hela tiden till det efterföljande talet. Det inledande talet längst till vänster 

skulle kunna betraktas som en startpunkt, vilken sedan de efterföljande talen och operationerna 

relateras till i tur och ordning, från vänster till höger. Många elever visade att de började med talet 

längst till vänster, vilket relaterades till den första operationen och nästa tal. Sedan efter varje 

uträkning lade eleverna till nästa operation och det efterföljande talet. Det här sättet att strukturera 

ett uttryck skulle kunna visas som / ∗ 0 ∗ 2 ∗ 6 ∗ 7 . Hakparenteserna visar hur varje 

operation relaterades till det efterföljande talet. Strukturen påverkades inte av vilka operationer 

som ingår, vilket gör att symbolen * kan representera antingen multiplikation, addition eller 

subtraktion. Om den här strukturen kopplas till metoden att räkna från vänster till höger skulle 

följande uttryck,  kunna visa hur delarna relateras till varandra: / ∗ 0 ∗ 2 ∗ 6 ∗ 7.  

Det fanns en elev som inte räknade från vänster till höger men ändå kunde kopplas till att 

strukturera ett uttryck på det här viset. Eleven verkade utgå från en tanke om att räkna 

multiplikation först men uppfattade inte en multiplikation som en enhet, utan operationen 

relaterades enbart till det efterföljande talet. Uttrycket 4 · 5 · 3 + 6 · 2 beräknades som 

 4 · 5 · 3 · 2 + 6, vilket visar att den sista multiplikationstecknet relateras till talet 2. Faktorn som 

är placerad framför multiplikationstecknet, talet 6, verkar endast relateras till additionstecknet  (se 

figur 20).  
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Figur 20. En elev beräknade uttrycket 4 · 5 · 3 + 6 · 2 som 4 · 5 · 3 · 2 + 6. Eleven kan antas utgå från 
tanken att räkna multiplikation före addition men relaterar endast en operation till det efterföljande talet. 
Additionstecknet relateras till talet 6 och det sista multiplikationstecknet kopplas till talet 2. Multiplikationen 
6 · 2 verkar inte uppfattas som en enhet (Elev 92, Uppgift J). 

	

Elever som parade ihop tal två och två, verkade dela upp uttrycken i två delar utan att ta hänsyn 

till operationerna. De matematiska uttrycken med fyra tal delades på mitten, vilket ledde till att det 

fanns en operation till vänster och en operation till höger. Efter att de två delarna hade beräknats 

utfördes den mittersta operation. Det här sättet att strukturera uttryck skulle kunna beskrivas med 

att uttrycken fick strukturen [/ ∗ 0] ∗ [2 ∗ 6], även här oberoende av vilka operationer som ingår. 

Hakparenteserna används här för att visa hur uttrycken delades in i två delar genom att eleverna 

bildade par.  

En annan elev som bildade par använde sig av uppställning (se figur 21). I uträkningen syns det 

tydligt hur eleven delar upp uttrycket i två delar och placerar den första delen vertikalt ovanför den 

andra. Därefter, även om eleven har skrivit ut alla tal och operationer i en uppställning, verkar 

eleven dela upp beräkningen i två uppställningar. Talen verkar relateras till varandra, först vertikalt, 

och sedan horisontalt. Talen på den andra raden subtraheras från talen på den första raden i två 

beräkningar, 5 − 3 = 2 och 6 − 4 = 2. Sedan multipliceras de två delresultaten.  

	

Figur 21. En elev strukturerade några uttryck genom att bilda par utifrån uttryckets ytliga struktur. 
Uttrycken delades upp i par och sedan använde eleven en typ av uppställning. Eleven verkar först använda 
ett vertikalt perspektiv och sedan ett horisontalt perspektiv (Elev 4). 

	

Att bilda par runt varje operation var en annan metod, som också byggde på att eleverna utgick 

från den ytliga strukturen. Uttrycken delades upp i en mängd deloperationer och varje operation 

relaterades till de två intilliggande talen, / ∗ 0 ∗ 2 ∗ 6 ∗ 7 strukturerades exempelvis som / ∗ 0 , 

0 ∗ 2 , 2 ∗ 6 , 6 ∗ 7 . Detta innebar att en del tal relaterades till två operationer och användes 
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två gånger. Det sista steget i den här metoden var att alla delberäkningar summerades, vilket skulle 

kunna beskriva att uttrycket bearbetas utifrån att uttryckets delar är relaterade till varandra som 

[/ ∗ 0] + [0 ∗ 2] + [2 ∗ 6] + [6 ∗ 7].  

	

Att	se	den	dolda	strukturen	

En del elever valde att räkna multiplikation före addition eller subtraktion. Eleverna som använde 

denna metod skulle kunna antas visa förståelse av den dolda strukturen. Uttrycken strukturerades 

då genom att multiplikation alltid utfördes först. När en multiplikation beräknades ersattes det 

sedan med produkten. Strukturen varierade således beroende på vilka operationer som ingick och 

var i uttrycket de var placerade. I uttrycket 17 − 3 · 4 − 2 beräknades först multiplikationen, 

 17 − [3 · 4] − 2, vilket indikerar att multiplikationstecknet relaterades till talen 3 och 4. Sedan 

ersattes multiplikationen av produkten och uttrycket beräknades från vänster till höger,  

17 − 12 − 2 = 5 − 2 = 3.  

Även några andra elever kunde kopplas till att använda den här strukturen. Dessa elever kunde 

urskilja multiplikationen som en enhet men de började inte nödvändigtvis med att räkna ut 

produkten. De valde att först beräkna summan av de yttre termerna, sedan beräkna produkten och 

därefter addera ihop delresultaten. I uppgift A var det sex elever som började med att addera de 

yttre termerna (se figur 22). 

 

Figur 22. Eleven bildar en delsumma av de yttre termerna, utför sedan multiplikationen och adderar till 
slut delsumman med produkten (Elev 20). 

	

Detta var en intressant upptäckt. Eleverna som använde den här metoden kan alltså antas kunna 

urskilja uttryckets dolda struktur. Istället för att se fyra separata tal och operationer, kunde eleverna 

uppfatta multiplikationen som ett enda element. Uttrycket fick då formen av tre element som skulle 

adderas, 7 + [3 · 8] + 9, och eleverna kunde då också utnyttja additionens kommutativa och 

associativa egenskaper. Istället för att följa prioriteringsregeln som en inlärd procedur, kan de här 

eleverna antas visa en djupare förståelse av uttryckets struktur och egenskaper. De tar hänsyn till 
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att multiplikationen utgör ett element, men visar att multiplikationen inte nödvändigtvis behöver 

beräknas först. 	

Den dolda strukturen användes även i en annan uppgift. Det mittersta elementet var då en 

dubbelmultiplikation. Om dubbelmultiplikationen kunde ses som en enhet fick uttrycket formen 

3 + [4 · 6 · 2] + 8. På det här viset framkommer det ytterligare en gång att det handlar om tre 

element i en addition. Tre elever som upptäckte detta började med att bilda en delsumma av de 

yttre termerna. Därefter beräknades produkten av de tre faktorerna, vilken sedan adderades med 

summan av de yttre termerna (se figur 23). 	

	

Figur 23. Här börjar eleven med att bilda en delsumma av de yttre termerna, sedan beräknas produkten i 
mitten av uttrycket, i det här fallet en dubbelmultiplikation, och allra sist adderas produkten och delsumman 
(Elev 83).	
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6 Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

Studien baserades på en insamling av arbetsblad med lösningar av aritmetiska räkneuppgifter. 

Elevernas skriftliga uträkningar granskades sedan för att få syn på olika metoder som eleverna 

använde för att beräkna och strukturera utvecklade aritmetiska uttryck. 

Intervjuer hade varit en möjlig undersökningsmetod för att få inblick i hur elever tänker. Då hade 

det funnits en möjlighet att ställa följdfrågor till eleverna eller be om förtydliganden. En 

intervjusituation skulle dock kunna upplevas som mer stressande eller obekväm för eleverna. 

Genom att alla elever fick fylla i arbetsbladet kunde eleverna känna en viss trygghet genom att 

arbeta på ett mer traditionellt sätt och få vara en i mängden. Vidare kunde eleverna arbeta i sina 

ordinarie klassrum, vilket också kunde ge en viss trygghet. Vid en intervju finns en risk att 

intervjuaren omedvetet påverkar resultaten genom sättet att ställa frågor, eller genom kroppsliga 

signaler som blickar eller nickningar. En elev som vid en intervju ombes att förtydliga sin tankegång 

skulle kunna tolka detta som att något har blivit fel och ändra sin beräkning av ett uttryck. Min 

bedömning är att en enkätstudie, eller ett arbetsblad, kan minska risken för sådan ofrivillig 

påverkan och på så vis höja validiteten. Arbetsbladet möjliggjorde att alla som deltog fick samma 

uppgifter och fick räkna enskilt utan att deras tillvägagångssätt influerades av någon annan. 

Att göra en insamling av skriftliga arbetsblad möjliggjorde också att data kunde samlas in från ett 

stort antal elever. De skriftliga räkneuppgifterna kunde ge inblick i elevernas sätt att räkna, och det 

blev endast ett litet bortfall i form av obesvarade uppgifter. Elevernas uträkningar var i de flesta 

fall tillräckligt tydliga och enkla att följa. Om det hade funnits tid för uppföljning hade det dock 

varit intressant att intervjua några av eleverna för att söka bekräftelse på tolkningarna som har 

gjorts. Studiens omfattning medgav dock inte detta.  

Arbetsbladets utformning byggde på att jag valde uppgifter, som tidigare forskning pekat ut som 

särskilt intressanta. Arbetsbladet testades också genom två pilotstudier. De tio uppgifterna gav 

enligt min uppfattning gott om underlag för analys men resultaten skulle kunna ha stärkts om det 

funnits fler uppgifter som var av samma slag. Pilotstudierna, speciellt den andra, antydde dock att 

ett för stort antal uppgifter kunde vara för krävande för eleverna. 

När det gäller uppgifterna på arbetsbladet fanns det ett par uppgifter som kan diskuteras. Dessa 

uppgifter bestod av uttryck med formen / · 0 + 2 · 6 eller / · 0 − 2 · 6. Ett exempel är uppgiften 

6 · 5 − 4 · 7. Många elever beräknade den här uppgiften genom att först beräkna de båda 
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multiplikationerna och sedan räkna ut differensen. Detta tillvägagångssätt skulle därmed kunna 

tolkas som att eleven väljer att räkna multiplikation före subtraktion. Det skulle också kunna 

innebära att eleven bildar par. Vid analys av uttryck av den här formen var det därmed omöjligt att 

skilja på metoden att räkna multiplikation före addition eller subtraktion och metoden att bilda 

par. Analysen av andra uppgifter kunde dock påvisa att de två metoderna användes av flera elever, 

i ungefär lika stor omfattning.  

Datainsamlingen genomfördes på samma vis på alla skolor och alla elever fick samma villkor för 

att göra uppgifterna på arbetsbladet. Alla elever arbetade enskilt, med undantag för två elever som 

behövde stöd i form av en modersmålslärare eller resurspedagog. Resurspersonerna var dock 

medvetna om att de inte skulle leda eleverna till en "korrekt" metod, utan fanns där bara som stöd.  

Arbetsbladets utformning, studiens genomförande och analys försökte hela tiden återkopplas till 

studiens syfte och frågeställningar för att styrka den interna validiteten. Det insamlade materialet 

bestod endast av elevernas skriftliga uträkningar, vilket kan skapa en viss osäkerhet kring hur 

eleverna har gått exakt tillväga. De flesta eleverna skrev dock tydliga uträkningar och beräkningarna 

var relativt enkla att följa. Analysen byggde på personliga tolkningar av elevernas beräkningar. 

Dessa tolkningar baserades dock på kunskaper om vanliga metoder och elevsvårigheter. Resultatet 

har även stora likheter med tidigare forskning, vilket ger stöd för och bekräftar dessa upptäckter.  

För den här studien gjordes ett bekvämlighetsurval, vilket begränsar studiens externa validitet. Ett 

hinder är att urvalet inte kan anses vara representativt för en större population, vilket innebär att 

studiens resultat inte kan generaliseras till att gälla på en högre nivå (Bryman, 2011). För att skapa 

ett representativt urval skulle ett sannolikhetsurval vara mer fördelaktigt än ett bekvämlighetsurval. 

Ett sannolikhetsurval kan innebära att de deltagande väljs ut på ett slumpmässigt sätt men det är 

ändå inte garanterat att urvalet blir fullt representativt för den tänkta populationen. En 

generalisering var dock inte målet med den här studien. Syftet var att undersöka och försöka hitta 

exempel på hur elever i årskurs 5 strukturerar och beräknar utvecklade aritmetiska uttryck. Studien 

syftade således i större grad till att få syn på några olika metoder som elever använder, inte att 

kartlägga alla metoder som används eller att kvantifiera i vilken omfattning de används. En viss 

tillämpning av resultaten skulle kanske ändå vara möjlig i elevgrupper liknande de deltagande 

klasserna. 

Pilotstudierna kan anses höja studiens validitet (Bryman, 2011). De genomfördes för att försöka 

säkerställa att studien verkligen skulle undersöka olika sätt att beräkna och strukturera olika uttryck. 

Genom att uppgifterna på arbetsbladet testades kunde en djupare reflektion föras kring 

utformningen av de matematiska uttrycken. Uppgifterna kunde då anpassas något efter de metoder 
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som synliggjordes i pilotstudierna, för att förhindra att de ingående talen eller strukturen i uttrycken 

skulle skapa några hinder för eleverna.  

När det gäller i vilken utsträckning undersökningen kan upprepas skulle jag hävda att, om någon 

skulle genomföra en liknande studie, skulle det antagligen resultera i ett resultat som delvis liknar 

och delvis skiljer sig från det resultat som har presenterats här. Det finns många olika 

tillvägagångssätt för att beräkna aritmetiska uttryck men bland alla uträkningar på arbetsbladen 

kunde fyra metoder upptäckas. Dessa användes i olika stor utsträckning men i de flesta uppgifter 

kunde majoriteten av elevernas beräkningar kopplas till någon av dessa fyra metoder. Redan efter 

ett besök på en av skolorna kunde jag misstänka att just de fyra metoderna skulle återfinnas på de 

andra skolorna. Den hypotesen bekräftades. Detta kan betyda att studien har nått en viss mättnad, 

vilket, i min åsikt, styrker studiens externa reliabilitet (Bryman, 2011).  

Studien har kunnat fånga upp många olika sätt att räkna, men det finns säkerligen också många till 

som inte kunde komma fram här. Om studien skulle upprepas är det därmed sannolikt att både 

data och resultat skulle se annorlunda ut. 

	

6.2  Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen är indelad i fyra delar. Inledningsvis diskuteras resultatet för studiens två 

frågeställningar, i relation till tidigare forskning. Därefter förs en diskussion kring hur resultatet 

från denna studie skulle kunna få följdverkan på matematikundervisningen i skolan. Diskussionen 

avslutas sedan med ett stycke om förslag på vidare forskning.  

 

Hur går elever tillväga för att beräkna utvecklade aritmetiska uttryck? 

Det finns i huvudsak fyra olika metoder som eleverna verkar använda. Få elever verkar dock ha 

fungerande strategier för att beräkna utvecklade aritmetiska uttryck. Av de fyra metoder som har 

presenterats i resultatet var det endast en metod som kan anses följa de matematiska 

konventionerna, prioriteringsregeln och vänster-till-högerprincipen, och visade sig var väl 

fungerande. Det var metoden att räkna multiplikation före addition eller subtraktion. Som tidigare 

beskrivits skulle den här metoden kunna relateras till att eleverna utgår från en viss kännedom om 

prioriteringsregeln. På en av skolorna hade eleverna, enligt läraren, arbetat lite med 

prioriteringsregeln i matematikundervisningen, cirka två veckor innan studien genomfördes. På de 

två andra skolorna sa lärarna att prioriteringsregeln inte alls hade behandlats explicit i 



	

33	
	

undervisningen. Det var därför väldigt intressant att metoden att räkna multiplikation före addition 

eller subtraktion ändå användes av elever från alla tre skolorna. Andelen elever som använde den 

här metoden var störst på den skolan där prioriteringsregeln hade behandlats i undervisningen. 

Det fanns dock ett antal elever även på den skolan som använde någon av de tre icke fungerande 

metoderna, eller beräknade uppgifterna på något annat sätt. Detta verkar visa på att elever som har 

undervisats om konventioner som prioriteringsregeln ofta har svårt att befästa den kunskapen, 

vilket också hävdas i tidigare forskning (Banerjee & Subramaniam, 2005; Linchevski & Livneh, 

1999).  

Banerjee och Subramaniam (2005) fann att många elever som frångick prioriteringsregeln räknade 

från vänster till höger, en icke fungerande metod som flera elever även använde i den här studien. 

Att räkna från vänster till höger tillät eleverna att hantera de matematiska uttrycken på ett 

systematiskt sätt, men det är omöjligt att veta vad som gav upphov till metoden. Kanske är det en 

informell metod som byggde på det västerländska sättet att läsa och skriva. Även enkla aritmetiska 

uttryck brukar ofta ”läsas” från vänster till höger, 2 · 4 = 8, uttrycks till exempel som  ”två 

multiplicerat med fyra är lika med åtta”. En annan förklaring skulle kunna vara att eleverna 

influerades av vänster-till-höger-principen. Regeln är egentligen inte applicerbar i de här 

uppgifterna, eftersom räknesätten addition och subtraktion kombineras med multiplikation, en 

operation av högre prioritet. Det är hur som helst möjligt att eleverna någon gång kommit i kontakt 

med den här regeln, antingen i eller utanför matematikundervisningen, och därför valde att räkna 

på det här viset.  

Att räkna från vänster till höger var särskilt vanligt i tre uppgifter. Kanske var det något särskilt 

gällande strukturen i dessa uttryck som gjorde att fler elever valde att räkna från vänster till höger. 

Både i uppgift A, 7 + 3 · 8 + 9, och uppgift I, 3 + 4 · 6 · 2 + 8, är multiplikationen placerad 

mellan två andra operationer. Skillnaden är om det är en enkel multiplikation eller en 

dubbelmultiplikation. Kanske var multiplikationens placering i uttrycken, något som påverkade 

elevernas val av uträkningsmetod. Det tredje uttrycket, uppgift J, 4 · 5 · 3 + 6 · 2, har en 

annorlunda struktur men innehåller en dubbelmultiplikation, i likhet med uppgift I. Detta skulle 

kunna vara något som gjorde att uppgift I och J upplevdes som mer utmanande jämfört med andra 

uppgifter. En annan orsak skulle kunna vara att elever som bildade par bytte till metoden att räkna 

från vänster till höger. Just uppgifterna I och J är nämligen två uppgifter, där antalet tal är udda, 

vilket kan antas skapa en kognitiv konflikt för de elever som bildade par.  

Metoden att bilda par, en annan icke fungerande metod, liknar det som Liebenberg et al. (1999) 

lägger fram i sin studie och beskriver som att para ihop tal. I den här studien var metoden framför 
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allt synlig i de uppgifter där uttrycken bestod av ett jämnt antal tal, men även vid uttryck med ett 

udda antal tal fanns det indikationer på att eleverna försökte bilda par.  

Den fjärde metoden, att bilda par runt varje operation och sedan summera, var ytterligare en icke 

fungerande metod men har ingen tydlig koppling till tidigare forskning. Det var dock en metod 

som användes av 10-14 elever i varje uppgift. Flera elever som använde det här tillvägagångssättet 

var konsekventa och använde denna metod i alla uppgifter. Varför eleverna gjorde på det här viset 

är svårt att spekulera kring. Kanske är det en följd av att eleverna endast har beräknat enkla uttryck 

och inte fått förutsättningar för att utveckla förståelse av hur talen och operationerna i längre 

uttryck relaterar till varandra. Det skulle också kunna handla om att elevernas förståelse av 

matematiska likheter brister, vilket diskuteras djupare i nästa avsnitt. 

När det gäller olika sätt att hantera en dubbelmultiplikation fanns det två metoder som har stora 

likheter med resultaten som Liebenberg et al. (ibid.) fann i sin studie. Dels fanns det elever som 

beräknade 4 · 5 · 3 som 4 · 5 + 5 · 3, dels de som beräknade uttrycket som 4 · 5 + 4 · 3. Dessa 

två tillvägagångssätten skulle kunna vara baserade på en övergeneralisering av den distributiva 

lagen, enligt Liebenberg et al. (ibid.). En annan möjlig förklaring skulle dock kunna vara att en 

sådan här beräkning är relaterad till metoden att bilda par. Eftersom alla dubbelmultiplikationer 

ingick i uttryck med ett udda antal tal skulle detta kunna vara en konsekvens av att elever försökte 

bilda par, till exempel genom att använda något tal två gånger.  

	

Hur skapar elever struktur i utvecklade aritmetiska uttryck? 

Utöver att studera hur elever beräknar utvecklade aritmetiska uttryck syftade studien även till att 

undersöka hur de skapar struktur i dessa uttryck. Detta kopplas till hur eleverna relaterar tal och 

operationer till varandra på olika sätt.  

Många elever verkar utgå från den ytliga strukturen och relaterar endast operationerna till de 

närmast intilliggande talen. Operationerna verkar inte relateras till varandra, vilket leder till att talen 

hamnar i fokus och begränsar elevernas sätt att hantera uttrycken.  

Några elever verkade relatera varje operation till det efterföljande talet. Det kunde till exempel 

synliggöras då uttrycket 4 · 5 · 3 + 6 · 2 beräknades som 4 · 5 · 3 · 2 + 6. Även elever som 

räknade från vänster till höger verkade utgå från det här sättet att relatera tal och operationer. Att 

relatera varje operation till det efterföljande talet kan vara effektivt när man behöver bilda 

delsummor, något som elever kan uppleva svårigheter med, enligt Linchevski och Livneh (1999). 
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I algebraiska uttryck, till exempel, kan det förekomma variabler och obekanta tal som hindrar 

beräknandet av vissa operationer. Då kan det vara nödvändigt att förenkla uttrycket genom att 

bilda delsummor. För att bestämma det obekanta talet (:) i ekvationen 11 = 6 + 2: − 4 + :, kan 

det vara effektivt att förenkla det högra ledet genom att beräkna två delsummor. Dels kan en 

delsumma bildas av de kända talen, 6 + (−4) = 2, dels en av de obekanta termerna,  

2: + : = 3:. Delsummorna kan sedan läggas ihop och ekvationen kan förenklas:  

11 = 6 + 2: − 4 + : 

11 = 2 + 3: 

		9 = 3: 

		3 = : 

Att bilda delsummor på det här viset utgår från att talen hela tiden relateras till den föregående 

operationen, för att markera om talet ska hanteras som positivt eller negativt (+/−). Det första 

talet antas vara positivt, om det inte finns något tecken framför talet. När flera olika räknesätt 

kombineras kan det dock bli komplicerat, då är det viktigt att ta hänsyn till operationernas 

förhållanden till varandra. En metod kan då vara att följa prioriteringsregeln, som bland annat 

innebär att multiplikation och division ska utföras före addition och subtraktion. Multiplikation 

och division behöver då beräknas först, innan olika delsummor kan beräknas. Om det inte är 

möjligt att utföra en division eller multiplikation, som i exemplet ovan (2:), är det viktigt att kunna 

urskilja och hantera en sådan operation som en enhet.  

Ett annat sätt att skapa struktur bland tal och operationer var att para ihop tal två och två. Det här 

sättet att strukturera kunde tydligt kopplas till metoderna som innebär att bilda par och metoden 

att bilda par runt varje operation för att sedan summera. Att dela upp ett uttryck på det här viset 

verkar grundas i att eleverna utgår från tanken att varje operation ska relateras till två tal. Det verkar 

dock inte som att eleverna relaterar operationerna till varandra eller reflekterar över hur uttryckets 

olika delar relateras till helheten.  

De elever som bildade par runt varje operation och bildade summa använde några tal flera gånger, 

till skillnad från de elever som bildade par och sedan opererade med delresultaten. Kanske handlar 

det om att eleverna saknar förståelse av matematiska likheter. Eftersom en del tal användes flera 

gånger verkar det inte som att eleverna förstår hur ett längre uttryck kan förenklas genom att 

operationerna beräknas en i taget och sedan kan bytas ut mot det ekvivalenta resultatet. För att 

tydliggöra vad jag menar kan vi använda uttrycket 6 · 3 + 7 · 5. Där kan till exempel 

multiplikationen 6 · 3 bytas ut mot produkten 18. Likaså, om man fortsätter följa konventionen 
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att räkna multiplikation före addition, kan 7 · 5 bytas ut mot produkten 35. Efter dessa 

förenklingar är uttrycket lika med 18 + 35, vilket medför att endast en operation återstår att 

beräknas.  

Endast ett fåtal elever kan antas urskilja den dolda strukturen. De eleverna utgick från 

operationernas förhållanden till varandra och relaterade sedan talen till dessa relationer. På så vis 

kunde talen relateras, inte bara till de intilliggande operationerna, utan även till alla andra tal i 

uttrycket. Detta gjorde även att vissa elever kunde urskilja uttryckets egenskaper, till exempel den 

kommutativa eller associativa egenskapen. Att urskilja ett uttrycks struktur och egenskaper verkar 

dock vara något som många elever har svårt för. 

  

Didaktiska implikationer 

Elever behöver ges möjlighet att utveckla förståelse av strukturen i matematiska uttryck. I 

aritmetikundervisningen behöver de få förståelse av hur tal relaterar till operationer och andra tal, 

samt hur olika operationer relaterar till varandra. Elever strukturerar och beräknar aritmetiska 

uttryck på olika sätt men förståelsen av matematiska strukturer utgör utgångspunkten för hur väl 

de kan hantera dessa uttryck. Flera elever verkar ha bristande förståelse av strukturen i aritmetiska 

uttryck, vilket kan leda till olika hinder när de ska hantera algebraiska uttryck. Detta verkar dock 

vara något som även begränsar elevers aritmetiska beräkningar.  

En stor del av eleverna verkar sakna fungerande metoder för att beräkna utvecklade aritmetiska 

uttryck. Det skulle kunna bero på att eleverna inte har blivit undervisade om, till exempel, 

prioriteringsregeln, eller olika metoder för att beräkna längre uttryck där flera olika räknesätt 

kombineras. De matematiska uttryck som tas upp och diskuteras i matematikundervisningen skulle 

kunna vara en annan avgörande faktor. Det skulle kunna vara något som påverkar elevers 

förutsättningar att utveckla fördjupad förståelse av matematiska strukturer. Kanske är det så att 

elever inte konfronteras med tillräckligt utmanande uttryck. Om elever, till exempel, endast får 

utföra enkla beräkningar kanske de inte får möjlighet att reflektera tillräckligt mycket över olika 

strukturella aspekter och räknemetoder.  

För att elever ska kunna få förståelse av strukturen i matematiska uttryck och hitta fungerande 

räknemetoder, anser jag, att de behöver få möta matematiska uttryck, där flera olika operationer 

ställs mot varandra samtidigt. Vidare behöver elever få upptäcka och utforska många olika 

matematiska uttryck, vid flera tillfällen och i varierade sammanhang, för att kunna utveckla 

förtrogenhet med att hantera och beräkna olika matematiska uttryck på välfungerande och 
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effektiva sätt. Om eleverna får möta olika matematiska strukturer och får möjlighet att utveckla 

förståelse av dessa, tror jag att både de aritmetiska och algebraiska färdigheterna kan fördjupas.  

 

Förslag till vidare forskning 

Det skulle vara intressant att undersöka på vilka sätt matematikundervisningen ger elever 

förutsättningar att utveckla förståelse av matematiska strukturer. Det skulle bland annat vara 

spännande att granska hur lärare arbetar för att främja förståelsen av strukturer i matematiska 

uttryck. Är det över huvud taget något som lärare reflekterar kring och anser vara något som är 

kritiskt att förstå?  

Vidare forskning skulle också kunna handla om vilka förutsättningar elever i grundskolan får för 

att möta olika typer av matematiska uttryck. Vilka typer av matematiska uttryck får eleverna möta, 

aritmetiska som algebraiska, och vilka möjligheter får de sedan till att utveckla fungerande metoder 

för att beräkna och lösa uppgifter med sådana uttryck?   
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Bilaga 1 – Informationsbrev till elever och vårdnadshavare  

 

Till vårdnadshavare för elever i årskurs fem 

	

Hej!	

Vi är två lärarstudenter som går vår sista termin på Högskolan för lärande och kommunikation. 
Vi ska inom kort genomföra en studie inför vårt examensarbete. Studien görs i samarbete med 
forskningsplattformen för matematikdidaktik vid Högskolan i Jönköping och syftar till att skapa 
ny kunskap om elevers förståelse av matematik och skolans matematikundervisning. Studien 
avgränsas till att innefatta elever i årskurs fem. Materialinsamlingen kommer att ske genom att 
eleverna enskilt får besvara ett antal uppgifter på ett arbetsblad. Detta kommer ske under ett 
ordinarie lektionstillfälle. Eventuellt kommer vi vilja intervjua någon eller några av eleverna vid 
ett senare tillfälle.	

Elevernas deltagande i studien är frivilligt och anonymt. Om eleverna inte vill delta eller ni som 
vårdnadshavare av någon anledning (oavsett vilken) inte vill att ert barn ska delta i studien 
meddelar ni detta till läraren. Vi hoppas ju naturligtvis att så många barn som möjligt vill delta.	

	

Med vänliga hälsningar	

Lovisa Johansson & Josefine Jonsson	

	

Vid frågor, kontakta oss på:	

jolo1216@student.ju.se	

jojo1293@student.ju.se  



	

	
	

Bilaga 2 – Sammanställning över de vanligaste metoderna 

 
	 Uppgift	 Räknar	multiplikation	före	

addition	eller	subtraktion	
Bildar	par	 	Räknar	vänster	till	höger	 Bildar	par	runt	varje	operation	

och	bildar	summa	av	resultaten		

A	 7 + 3 · 8 + 9 =	 ) + (+ · ,) + .	
	

7 + 24 + 9 = 	40	

() + +) · (, + .)	
	

7 + 3 = 10	
8 + 9 = 17	
10	 · 	17	 = 170		

	

7 + 3 · 	8 + 	9	
= 	 10	 · 	8 + 	9		
= 	80	 + 	9	 = 	89	

	

7 + 3 = 10	
3 · 8 = 24	
8 + 9 = 17	
10 + 24 + 17 = 51	

	

B	 5 · 6 − 3 · 4 =	 (6 · 7) − (+ · 8)	
	

30 − 12 = 18	

(6 · 7) − (+ · 8)	
	

30 − 12 = 18	

5 · 6 = 30	
30 − 3 = 27	
27 · 4 = 108	

5 · 6 = 30	
6 − 3 = 3	
3 · 4 = 12	
30 + 3 + 12 = 45	

C	 6 · 3 + 7 · 5 =	 (7 · +) + () · 6)	
	

18 + 35 = 53	

(7 · +) + () · 6)	
	

18 + 35 = 53	
	

18 + 7 = 25	
25 · 5 = 125	

6 · 3 = 18	
3 + 7 = 107 · 5 = 35	
18 + 10 + 35 = 63	

D	 17 − 3 · 4 − 2 =	 (9) − (+ · 8)) − :	
	

;<=><?>@A:	
9) − ((+ · 8) − :)	

(9) − +) · (8 − :)	
	

14 · 2 = 28	
	

17 − 3 = 14	
14 · 4 = 	56	
56 − 2 = 	54	

17 − 3 = 14			
3 · 4 = 12			
4 − 2 = 2			
14 + 12 + 2 = 28	

	
E	 5 · 7 − 3 · 5 · 2 =	 (6 · ))– (+ · 6 · :)	

	
((6 · ))	–	(+ · 6)) 	 · 	 (:)	 5 · 7 = 35		

35 − 3 = 32		
32 · 5 = 160		
160 · 2 = 320	

	

5 · 7 = 35		
7 − 3 = 4		
3 · 5 = 15		
5 · 2 = 10		
35 + 4 + 15 + 10 = 64	

	
	



	

	
	

	 Uppgift	 Räknar	multiplikation	före	
addition	eller	subtraktion	

Bildar	par	 	Räknar	vänster	till	höger	 Bildar	par	runt	varje	operation	
och	bildar	summa	av	resultaten		

F	 25 − 3 · 5 − 4 =	 ((:6 − +) · 6) − 8	
	

22 · 5 − 4 = 110 − 4 = 106	

(:6 − +) · (6 − 8)	
	

22 · 1 = 22	
	

25 − 3 = 22		
22 · 5 = 110		
110 − 4 = 106	

	

25 − 3 = 22	
3 · 5 = 15	
5 − 4 = 1	
22 + 15 + 1 = 38	

	
G	 5 · 6 + 4 · 2 · 3 =	 (6 · 7) + (8 · : · +)	

	
30 + 24 = 54	

	

((6 · 7) + (8 · :)) · +	
	

5 · 6 = 30		
4 · 2 = 8		
30 + 8 = 38		
38 · 3 = 114	

5 · 6 = 30		
30 + 4 = 34		
34 · 2 = 68		
68 · 3 = 204	

	

5 · 6 = 30	
6 + 4 = 10	
4 · 2 = 8	
2 · 3 = 6	
30 + 10 + 8 + 6 = 54	

H	 6 · 5 − 4 · 7 =	 (7 · 6) − (8 · ))	
	

30 − 28 = 2	
	

(7 · 6) − (8 · ))	
	

30 − 28 = 2	
	

30 − 4 = 26		
26 · 7 = 	182	

	

6 · 5 = 30		
5 − 4 = 1		
4 · 7 = 28		
30 + 1 + 28 = 59	

	
I	 3 + 4 · 6 · 2 + 8 =	 + + (8 · 7 · :) + ,	 ((+ + 8) · (7 · :)) + ,	 3 + 4 = 7		

7 · 6 = 42		
42 · 2 = 84		
84 + 8 = 92	

	

3 + 4 = 7		
4 · 6 = 24		
6 · 2 = 12		
2 + 8 = 10		
7 + 24 + 12 + 10 = 53	

	
J	 4 · 5 · 3 + 6 · 2 =	 (8 · 6 · +) + (7 · :)	 ((8 · 6) + (+ + 7)) · :	 4 · 5 = 20		

20 · 3 = 60		
60 + 6 = 66		
66 · 2	 = 	132	

	

4 · 5 = 20	
5 · 3 = 15	
3 + 6 = 9	
6 · 2 = 12	
20 + 15 + 9 + 12 = 56	

	
	


