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Sammanfattning: Syftet med undersökningen är att ge ett bidrag till debatten kring 
algoritmens betydelse i skolundervisningen. 
Frågan som undersökning vilar på är om elever har ett bättre självförtroende åt sina 
beräkningar om de använder sig av algoritmer i de fyra grundräknesätten? 
I undersökning jämförs svenska elever mot åländska elever. 
Metoden som har legat till grund för att ge ett svar på frågan är först och främst en enkätstudie 
och därefter förekommer även intervjuer som syftar till att bredda vyn runt frågan. 
Det framgår utifrån undersökningen att algoritmanvändare har ett högre självförtroende för 
sina beräkningar samt presterar fler rätta svar än elever som använder den alternativa 
beräkningsmetoden. Det framgår utifrån intervjuer att de elever vilket är lärda inom 
algoritmanvändning har svårt för att motivera varför deras svar blir rätt, utan att hänvisa till 
algoritmernas användningsregler. Med dessa elever förekommer också reflektionen kring 
deras svars rimlighet mer sällan. 
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1 INLEDNING 
Detta examensarbete kommer att redovisa resultaten från en enkätundersökning som har blivit 
utdelade på skolor inom Gästrikland i Sverige och på Åland i Finland. Undersökning har tittat 
på elevers användning av algoritmer i matematikräkning och kopplat detta med frågor om 
deras självförtroende i ämnet matematik. De algoritmer som examensarbetet fokuserar på, är 
de som leder till ett svar i räkning med de fyra räknesätten addition, subtraktion, 
multiplikation och division. Ordet algoritm betyder i detta arbete ”en metod som leder till rätt 
svar på att begränsat och strukturerat sätt”. 
 
Resultatet från denna undersökning kan användas som underlag i diskussionen om 
algoritmens roll i lärandet av matematik och förståelsen i räkning. 
Anledningen till att åländska elever representeras i undersökning är för att de har många 
liknelser och rättigheter som svenska elever, men de har avvikande läro-/kursplaner, vilket 
gör att de blir mycket intressanta att utföra jämförelser med, speciellt i detta examensarbete, 
då den åländska kursplanen för matematik i grundskolan, fastställd av Ålands 
landskapsstyrelse (1996), formellt nämner att algoritmer skall vara ett inslag i 
grundutbildning. 
Själv upplever jag att arbetet bidra i mitt kommande yrke som lärare och att arbetet 
möjligtvist ger mig en bättre förutsättningar att förstå vissa elevsituationer. 
 
Syftet med undersökningen är att ge ett bidrag till debatten om algoritmens betydelse i 
skolundervisningen, genom att pressentera ett resultat på en frågställning som kan bidrar med 
nya vinklingar till diskussionen. Syftet med arbetet är att fördjupa mina kunskaper om 
algoritmer och algoritmlära samt för att stärka min förmåga att leda elever mot 
förståelsebaserad räkning. 

1.1 Undersökningens grund 
Undersökningens frågeställning kommer ifrån en tidigare opublicerad undersökning som jag 
gjorde på en skola efter att jag, under en diskussion i lärarlaget, fått information om att lärare 
från gymnasiet ansåg ”att elever inte kan matte”. Ordet matte är ett slangord för ordet 
matematik. Detta fick följderna att diskussioner i lärarlaget påbörjades kring frågan. Själv 
kände jag mig oerfaren i frågan och ville få en stadigare grund att stå på innan jag började 
diskutera detta mer ingående. 
Diskussionerna ledde fram till en misstänkte om att elever möjligtvis var dåliga på att räkna i 
de fyra räknesätten, vilket då får följder genom lösandet av matematikproblem och kan vara 
motivationen till uttalet från gymnasiet om ”att elever inte kan matte”. 
Jag bestämde mig för att undersöka fråga mer ingående och valde att ta reda på vilka 
hjälpmedel elever har då de skall räkna rätt i de fyra räknesätten. 
 
De hjälpmedel som elever har i räkning, vilket kom fram då jag fråga om detta, var: 
- Miniräknare 
- Algoritmer 
- Överslagsräkning 
 
Jag bestämde mig för att göra en diagnos om elevers räkning, med fokus på om/hur elever 
använde sig av hjälpmedlet algoritmer. Detta för att algoritmer leder till rätt svar vid 
beräkningar och för att de möjligen ger en god grund för förståelsen i hur miniräknaren kan 
fungera. I den undersökningen ansåg även vissa skriftliga huvuduträkningar som algoritmer 
om dessa följde positionssystemet. 
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Att jag inte valde att undersöka överslagsräkning är för att det är en metod som ger en bra 
uppskattning om en beräkning, men som behöver förståelse av användaren för att säkert bidra 
till rätt svar vid räkning. 
Under undersökningens gång blev en kamrat intresserad av undersökningen och tog med sig 
diagnosen till Åland för att testa den på eleverna som fanns där. 
 
Resultaten blev slående och kraftiga, där det tydligt framgick att eleverna från Åland var 
betydligt bättre på att räkna än elever från den aktuella skolan i Sverige. Nästan alla åländska 
elever använde sig av en algoritm vid beräkningen, vilket fick mig att fundera på många nya 
frågor. Något som göra att jag i detta arbete har tänkt undersöka en av dessa frågor mer 
djupgående. 

1.2 Teoretisk bakgrund 
Är det algoritmen som ger förståelse eller är det förståelse som ger algoritmen? 
Fråga är komplicerad att svara på, vilket detta avsnitt skall belysa genom att kort ta upp teori 
runt algoritmer, för att på så vis få fram bevis för att algoritmer kan bidra med förståelse 
genom de kunskaper som finns att hämta utav matematikmekaniken bakom algoritmer. 
Samtidigt skall denna teorigenomgång också visa på hur mycket förståelse som går in i 
skapandet av algoritmer och på så vis framhäva den andra delen av frågeställningen. 

1.2.1 Egenskaper hos algoritmer 
Det finns ingen entydig algoritm till varje bestämd räknesätt, utan ett räknesätt kan ha flera 
algoritmer som fungerar. I Sverige förknippar lärare dock ofta algoritmer med de fyra 
standardalgoritmer som har kommit fram i undervisningen, enligt Stieg Mellin – Olsen 
(1989). Gemensamt för de flesta algoritmer är dock att de hanterar siffrornas position i ett 
tal, det så kallade positionssystemet, för att med hjälp av bestämda regler, stegvist bygga 
fram ett svar. Exempelvis hanteras siffrorna i talet 123 utifrån deras position i talet som ett 
hundratal, två tiotal och tre heltal, vilket kan skrivas enligt följande exempel: 
 

123 1 · 100 2 · 10 3 1 · 10 2 · 10 3 · 10  
 
I en additionsalgoritm till exempel, använd oftast denna information genom att siffrorna 
från de tal som skall adderas placeras i passande kolumner som representerar varje 
tiotalsexponent, alltså heltalen i heltalskolumnen, tiotal i tiotalskolumnen och så vidare. 
Siffrorna placera också radmässigt efter vilket tal de tillhör. Ta tillexempel additionen 
mellan talet 123 och 89, denna skriv då oftast i de flesta algoritmer enligt följande 
uppställning: 
 

 1 2 3
 8 9

 

 
Svaret beräknas fram i dessa uppställningar genom att addera siffrorna från varje kolumn, 
där de flesta algoritmer börjar från den högra kolumnen först eftersom resultatet kan ge ett 
bidrag till nästa kolumnberäkning. Ett streck brukar också dras för att markera ett 
moment/resultat i algoritmer. 
Här följer en väldigt tydlig algoritm som tar varje kolumnräkning och skapar en ny rad för 
varje resultat som genereras, varpå en ny kolumnberäkning sker, per moment, tills att ett 
entydigt svar framgår, som då sammanställs i slutet: 
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 1 2 3
 8 9

  1 2
 1 0  

1   
   2
  1  

2   
2 1 2

 

 
Den svenska standardalgoritmen med lösning till denna addition utnyttjar lite mindre yta 
men har i grund och botten samma adderingsmetod, istället för att skapa en ny rad för varje 
kolumnaddering skrivs bidrag in från varje addering till en rad ovan nästkommande 
addering, med passande positionering, och på så sätt genereras ett svar mycket närmare 
grunduppställningen, se följande exempel där bidraget är märkt med rött/fetstil: 
 

  
 1 2 3

 8 9
2 1 2

 

 
I skolöverstyrelsens bok matematikterminologi i skolan (1979) står följande beskrivning 
om ordet algoritm: 
 

”Med en algoritm menas en följd av väl specificerade regler för lösning av ett 
problem i ett ändligt antal steg”. Skolöverstyrelsens (1979) 

 
Exemplen som nu tidigare har tagits upp är var för sig en algoritm eftersom de följer 
kraven av vad som specificerar ordet algoritm. Samtidigt visar dessa på varför det kan 
finnas en mängd olika algoritmer för varje räknesätt. Frågan blir då vad som utmärker en 
bra algoritm? 
Bass Hyman (2003) talar om fem punkter som han har använt sig av vid granskning av 
algoritmer, något som även Stieg Mellin – Olsen (1989) nämner kort om i sin artikel: 
 
- Reliabilitet, ett mått på hur troligt metoden kommer ge rätt svar, vilket det alltid borde 

ge om det är en algoritm. 
- Allmängiltighet, ett mått på vilken omfattning av tal som kan användas i algoritmen för 

att generera ett svar. 
- Effektivitet, ett mått på hur lite utrymme som krävs för att få fram ett svar. 
- Användarreliabilitet, ett mått på hur liten risk det är att användaren begår misstag i 

beräkningsmetoden. 
- Genomskinlighet, ett mått på hur enkelt en användare kan se igenom algoritmen och 

förstå matematikmekaniken bakom algoritmen. 
 
Om de två tidigare exemplen skulle granskas utifrån Bass Hymans (2003) fem 
undersökningspunkter, kommer resultatet ge att de båda har samma reliabilitet samt 
allmängiltighet. Men den första algoritmen har lite mera användarreliabilitet samt 
genomskinlighet än den svenska standardalgoritmen. Men samtidigt är den första 
algoritmen mycket mindre effektiv än standardalgoritmen, vilket är det stora problemet hos 
algoritmer. 
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En algoritm som har höga resultat i användarreliabilitet och genomskinlighet, har ofta ett 
lågt effektivitetsvärde och medför att en användare av algoritmen kan ifrågasätter varför 
den då skall användas eftersom den kräver mycket anteckningar för att nå ett svar. Vad 
som dock behöver nämnas är att dessa två egenskaper, användarreliabilitet och 
genomskinligheten, verkligen kan ge ett bidrag till förståelsen bakom räkning av tal i 
decimalform samtidigt som standardalgoritmer ger användaren säkra beprövade metoder 
att tillämpa för att få fram rätt svar vid beräkningar, som också kan kontrolleras av andra 
personer. 

1.2.2 Matematikmekaniken bakom algoritmer 
Fråga dig själv vad exempelvis talet 16 verkligen står för? Många kan uppfatta denna fråga 
som enkel, men talet 16 har verkligen en viktig betydelse. Vill en person verkligen förstå 
hur matematiken kan fungera i beräkningar, behöver denne få klart för sig själv att alla 
dessa tal är i grund och botten representanter för alla beräkningar som i detta exempel kan 
sammanställas till talet 16. Därmed får talet 16 representeras av nya uttryck, hur många 
gånger som helst, så länge som uttrycket fortfarande hamnar inom gruppen av andra 
uttryck som också kan sammanställas till talet 16. Talet 16 kan därmed representeras av 
bland annat 4 · 4 eller 10 6 och så vidare. Vad detta då gör är att en person nu kan 
förenkla beräkningar som i första anseende kan upplevas som svår, i alla de fyra 
räknesätten. 
Ta exempelvis beräkningen 16 · 3. Denna beräkning kan vara svår för de som enbart kan 
multiplikation av tal upp till tio. Om de inte får förenkla uttrycket kommer beräkningen bli 
ansträngande och de faller tillbaka på multiplikationens grunder. Antingen addera de talet 
16, tre gånger, eller så adderar de talet 3, 16gånger. Båda metoderna är helt korrekta, men 
inte effektiva samt medför risker för beräkningsfel. Till exempel är det enkelt att förstå 
vilka problem det skulle vara för dessa personer om de blev utsatta för större tal, 
exempelvis tresiffriga tal. 
Om en person däremot förenklar talet 16, till något som en person kan beräkna, kan 
beräkningen bli enklare att genomföra. En person som nu kan multiplikation upp till talen 
tio, kan förenkla beräkning enligt följande exempel: 
 

16 · 3 10 6 · 3 10 · 3 6 · 3 30 18 48 
 
En person som använder sig av denna lösningsmetod har tydlig förståelse för matematikens 
räkneregler och kan tillämpa dessa för att säkerställa att deras beräkningar kommer att ge 
rätt svar. Denna metod kallas även ibland för skriftig huvudräkning. Men vad har då detta 
med algoritmer att göra? 
 
Algoritmers matematikmekanik bygger på denna möjlighet att ändra representation på tal 
för att förenkla beräkningar. De utför dessa förenklingar på ett strukturerat sätt så att 
beräkningen blir lätt och överskåda samt så att det tar mindre plats på papperet. De är 
också tillförlitliga, samt att en bra algoritm med tydliga regler kan effektivisera 
beräkningar av tal med många siffror. Däremot kan de ha en dålig genomskinlighet och 
göra så att användaren inte riktigt förstår vad som händer i algoritmen. 
 
Låt oss nu skapa en multiplikationsalgoritm från vad vi just har lärt oss om beräkningen 
16 · 3. Vi hämtar inspiration från den första additionsalgoritmen som också var tillverkad 
för detta examensarbete, samt lite inspiration från den svenska standardalgoritmen. 
Vi börjar med att placera siffrorna från talen enligt vad som togs upp under den tidigare 
rubriken, 1.2.1 Egenskaper hos algoritmer, med hänsyn till att vi placera det mindre talet 
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under det andra för att underlätta beräkningen och som också är fullt tillåtet på grund av 
den kommutativa lagen i multiplikation: 
 

 1 6
·  3

 

 
Därefter utför vi beräkningen så att det undre talets siffra får multiplicera varje siffra i det 
övre talet, där resultaten placeras på en ny rad och sorteras med hänsyn till vilket 
tiotalsexponent som siffrorna i resultatet tillhör samt så att det i slutet kan enkelt adderas 
fram tills att ett entydigt svar framträder, som då kan sammanställas. Detta stämmer då 
överens med hur vi gjorde med den första additionsalgoritmen, samtidigt är 
beräkningsmetoden något inspirerad av den svenska standardalgoritmen för detta fall: 
 

   1 6
·  3
 1 8

3  
  8

4  
4 8

 

 
Denna tillverkade multiplikationsalgoritm har en mycket hög genomskinlighet och blir där 
med enkel att ta till sig och förstå. Men om vi skulle granska den mer grundligt och med 
hänsyn till Bass Hymens (2003) fem punkter, skulle vi få följande resultat: 
 
- Hög reliabiliteten, det är en algoritm som kommer generera rätt svar så länge som 

användaren är noggrann med reglerna för algoritmen. 
- Hög allmängiltighet, detta för att regler kan tillämpas så att tal med decimaler även kan 

användas i algoritmen, något som vi nu inte har tagit upp. 
- Mycket låg effektivitet, Algoritmens effektivitet beror på antalen siffror i talen som skall 

multipliceras, ett stort antal siffror kommer göra att algoritmen behöver mycket 
utrymmen för att nå ett resultat. 

- Måttlig användarreliabilitet, metoden har brister i att tal som beräknas behöver ha ett 
litet antal siffror för att inte ta mycket plats, vilket skulle kunna göra så att användare 
begår misstag på grund av beräkningens omfattning, men samtidig kan beräkningen 
kontrolleras lätt genom att varje beräkning har presenteras på ett nytt radsteg, som gör 
att felsökning fungerar effektivt. 

- Mycket hög genomskinlighet, algoritmen kan nästan direkt tolkas och översättas till en 
vanlig beräkning med likhetstecken och med en kort introduktion kan en användare 
enkelt förstå matematikmekaniken bakom algoritmen. 

 
Vad som då framgår från undersökningen är att hög genomskinligheten medgav att 
algoritmen kommer kräva mycket utrymme. Detta gör att denna metod inte blir särkilt 
effektiv och användaren kan därmed börja frågesätta varför metoden ens ska användas. 
 
Den svenska standardalgoritmen är mer effektiv men är också mindre genomskinlig och 
har därmed som följd en mindre användarreliabilitet. Här följer ett exempel på den svenska 
standardalgoritmen där minnestalet är markerat med rött/fetstil i följande exempel: 
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   1 6
·  3

4 8
 

1.2.3 Subtraktions- och divisionsalgoritmer 
Följande exempel kommer från min egen granskning av algoritmer. Även om jag tidigare 
har tagit upp två tidigare algoritmer som jag i detta examensarbete har tillverkat från 
argumentationen i arbetet. Är dessa två hämtade från litteraturen som jag har valt ut med 
hänsyn till två av Bass Hymans (2003) fem punkter, effektivitet och genomskinlighet. 
 
När beräkning sker med subtraktion och division behöver en person minnas att den 
kommunaktiva lagen inte gäller längre för dessa räkneformer. Detta gör att ordningen på 
talen i beräkningen nu har betydelse för resultatet. Om en person då vill använda sig av en 
subtraktionsalgoritm som kan ge förståelse, är det en fördel om användarens 
subtraktionsalgoritm också ta hänsyn till talens ordning. 
Vi ser tillbaka på det som nämns under rubrik 1.2.1, egenskaper hos algoritmer, samt det 
som nämns under rubrik 1.2.2, matematikmekaniken bakom algoritmer, och tar tillvara på 
kunskapen om siffrors betydelse i tal samt möjligheten att representera tal med andra 
representationer. Med detta i bakhuvudet kommer vi i följande algoritmberäkning av en 
subtraktion förstå varför denna uppställning/representation på tal är så intressant för 
algoritmer: 
 

  1   2   3
   5   4

     1 3 1 
     6    9

 

 
I första anseende är denna algoritm, som visas ovan, möjligtvist främmande för många. 
Speciellt för de person som har lärt sig en annan algoritm för subtraktion. Men denna 
algoritm är dock mycket genomskinlig och enkel att förklara. Den är också mer effektiv än 
den svenska standardalgoritmen, vilket lånar från ett tal för att bygga upp ett annat. Denna 
algoritm är också mer allmängiltig än den svenska standardalgoritmen, då den även kan ge 
svar med negativa utfall. Men för att se allt detta måste en person titta på 
matematikmekaniken bakom denna subtraktionsalgoritm. 
Algoritmen har beräknat uttrycket 123 54 och fått svaret till att bli 69. Den gör detta 
genom att direkt beräkna skillnaden mellan siffrorna i kolumnerna, där det övre talet 
jämförs med det undre talet, något som Carin – Sofie Marklund (1993) nämner att elever 
ibland gör normalt vid beräkning. Om skillnaden blir negativ visas detta i algoritmen med 
ett minustecken. I algoritmen görs detta för att en person i en vanlig beräkning, med 
likhetstecken, också får ett liknande resultat om en person förenklar beräkningen i flera 
steg där siffrornas position i talen skulle ha betydelse, se följande exempel som först 
förenklar talet och där sammanträffandet markers med röd/fetstil: 
 
123 54 1 · 100 2 · 10 3 5 · 10 4

1 · 10 2 · 10 3 · 10 5 · 10 4 · 10
1 · 10 2 · 10 3 · 10 5 · 10 4 · 10
1 0 · 10 2 5 · 10 3 4 · 10
· 10 · 10 · 10 100 31 69 
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Det som är viktigt att se i exemplet ovan är hur resultatet efter första beräkningen också har 
de speciella talen 1, -3 och -1 som förekommer i algoritmen. Detta gör att denna algoritm 
bli enkel att förstå och att ta till sig, samtidigt som den inte jobbar med att låna tal utan mer 
direkt går på en beräkning som gör den mer effektiv. Det framgår också, i denna algoritm, 
varför siffrors position i talen är användbar information samt att det är lätt att gå tillbaka 
och se vad som kan ha gått fel med förståelse. Sammanställningsmetoden i slutet av 
algoritmberäkningen, som också visas med rött/fetstil i exemplet ovan, gör att användaren 
får en stor förståelse för vad som har hänt i algoritmen, samtidigt som algoritmen också 
klara negativa tal, vilket då gör den mer allmängiltig än den svenska standardalgoritmen. 
Men för att en person skall se dessa skillnaden mellan denna och den svenska 
standardalgoritmen kommer här exemplet på hur den svenska metoden skulle se ut, där de 
lånade talen är markerat med rött/fetstil, något som också försvårar förståelsen hos elever 
enligt Carin – Sofie Marklund (1993): 
 

  10 10
 1 2 3

 5 4
  6   9

 

 
Ovan ser vi att beräkningen är rätt, men vid en djupare granskning är det svår att 
kontrollera om beräkningen faktisk är korrekt. Algoritmen är inte speciellt genomskinlig 
och är samtidigt inte mer effektiv än den tidigare algoritmen när det kommer till utrymme. 
Algoritmen har också en mindre allmängiltig än den tidigare algoritmen, då den inte kan ge 
negativa utfall. Fördelen med den tidigare varianten är också att den har många liknelse 
med matematikmekaniken som finns bakom additionsalgoritmen som har nämnts i tidigare 
exemplen, vilket då ger möjligheten att dessa kan slås ihop till en algoritm som behandlar 
både addition och subtraktion samtidigt mellan flera tal. 
 
Divisionsalgoritmen är en algoritm som under de senaste åren i svensk utbildning ändras 
flertalet gånger, något som Bengt Johansson (2006) påpekar. Det finns vissa konsekvenser 
med detta, som till exempel Maria Larsson (2005) har tittat på i sitt examensarbete där 
vårdnadshavare inte riktigt förstår sina barns räknemetoder. Detta gör att jag inte tänker gå 
in på någon specifik divisionsalgoritm i detalj utan kommer bara redovisa 
matematikmekaniken bakom divisionsalgoritmer och enkelt tillämpa den till den aktuella 
svenska standardalgoritmen. 
Den aktuella svenska standardalgoritmen i grundutbildning idag, kallas för kortdivision. 
Det finns även något som heter långdivision som har många varianter som trappan, 
liggande stolen med flera. Gemensamt för de flesta är också att de avviker ifrån den 
vanliga positioneringen av siffrorna i kolumner som de i övriga räkneformerna, addition, 
subtraktion och multiplikation. Division är också inte kommunaktiv. Det som dock är 
gemensamt, för de divisionsalgoritmer som har nämnts, är att deras matematikmekanik är 
samma. 
Låt oss utföra beräkningen 147/7 genom att använda oss av siffrorna i talet så att det kan 
skapas en algoritm till beräkningsformen. För att vi ska lyckas med detta behöver vi först 
dela upp beräkningen, så att täljarens siffror får stor betydelse. Detta kan vi göra enligt 
följande exempel: 
 

147
7

100 40 7
7

1 · 10 4 · 10 7 · 10
7

1 · 10
7

4 · 10
7

7 · 10
7
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I exemplet ser vi nu att täljarens siffror har sorteras upp och fått en viktig roll i 
beräkningen. Vi börjar utföra divisionsräkningen från vänster, något som även görs i de 
divisionsalgoritmer som har nämnts. Vi vill se hur många gånger sju rymmer i den första 
siffran. Detta kan skrivas enligt följande formel: 
 

1 0 · 7 1 
 
Vi vet då att svaret inte kommer att innehålla några hundratal och skriver därmed ner 
nollan från formeln för att markera detta i svarsdelen av algoritmen. Det som formeln 
också visar är att siffran 1 inte är jämt delbart med siffran 7, alltså att det inte finns något 
heltal som kan representera denna division, något som leder till att det behövs tillföras en 
rest. Denna metod har egenskaper från det som kallar för Euklides algoritm, vilket används 
bland annat för att bestämma största gemensamma nämnare i bråkräkning, men som i 
denna beräkning ligger som grund i matematikmekaniken för divisionsalgoritmer. 
Efter att den första divisionen utförts, ser vi till att lägga till den eventuella rest som 
förekommit in i nästa beräkning. Detta görs med hänsyn till att detta tal har en större 
tiotalsexponent. I exemplet nedan visas vad som har hänt nu innan vi skall gå in på nästa 
beräkningssteg: 
 

147
7

1 · 10
7

4 · 10
7

7 · 10
7

0 · 7 1 · 10
7

4 · 10
7

7 · 10
7

0 · 7 · 10
7

1 · 10 4 · 10
7

7 · 10
7

0 · 10
14 · 10

7
7 · 10

7
 

 
Vi dividerar nu det tal som har bildas i den andra divisionen, där resten från den tidigare 
divisionen har adderas in. Vi försöker återigen se hur många gånger sju rymms i det nya 
talet enligt den formel som tidigare användes: 
 

14 2 · 7 0 
 
Denna gång fick sju platser två gånger i talet 14 och det blev ingen rest. Vi skulle då lägga 
till detta resultat efter nollan i algoritmen och genas gå vidare till det sista talet i 
beräkningsmetoden, då vi inte behöver ta hänsyn till någon rest. I exemplet nedan vissas 
vad som har hänt nu innan vi skall gå in på nästa beräkningssteg: 
 

147
7

1 · 10
7

4 · 10
7

7 · 10
7

0 · 10
14 · 10

7
7 · 10

7

0 · 10
2 · 7 0 · 10

7
7 · 10

7
0 · 10 2 · 10

7 · 10
7

 

 
I den sista divisionen upprepar vi vad som har gjort i det tidigare steget och ser att sju går 
enbar en gång i det aktuella talet samt ger ingen rest, vilket vissas i exemplet nedan: 
 

7 1 · 7 0 
 
Resultatet skriv då ner i resultatdelen på algoritmen direkt efter tidigare beräkningssiffra 
och på detta sätt framträder ett tydligt svar med tiden. I exemplet nedan visas vad som har 
hänt nu och hur svaret framträder ur lösningsmetoden: 
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147

7
1 · 10

7
4 · 10

7
7 · 10

7
0 · 10 2 · 10

7 · 10
7

0 · 10 2 · 10
1 · 7 0 · 10

7
0 · 10 2 · 10 1 · 10 21 

 
Avslutningsvis kan vi, i följande exempel, se hur denna matematikmekanik tillämpas i 
algoritmmetoden kortdivision, där rest – talet har markeras med rött/fetstil: 
 

  
1 4 7

7
021 21 

1.2.4 Skriftlig huvudräkning 
Skriftlig huvudräkning är ett tänkt alternativ till algoritmerna i räkning där eleverna utifrån 
förståelse i räknereglerna för matematiken skall kunna utveckla sina egna räknestrategier 
samt med penna och papper utföra dessa systematisk tills att ett svar blir tydligt 
framgående i en metod som då kallas skriftlig huvudräkning. Därmed skall inte skriftlig 
huvudräkning vara beroende av positionssystemet som finns i algoritmer. 
 

 
Figur 1: Ovan visas en exempelbild av positionssystemet 

Ta exempelvis beräkningen 16 · 3, vilket kan beräknas på flera sätt utav en person utan att 
denna person tillämpar positionssystemet. Möjliga beräkningsstrategier kan se ut som 
följande exempel: 
 
- 16 · 3 2 · 8 · 3 2 · 24 48 
- 16 · 3 9 7 · 3 9 · 3 7 · 3 27 21 48 
- 16 · 3 4 · 4 · 3 4 · 12 48 
 
Det är dock inget som förbjuder användare från att tillämpa positionssystemet då de ska 
redovisa sina beräkningar skriftligt i steg, men användare anses ha en tydlig förståelse i 
räkning om de också enkelt kan lämna positionssystemet och tillämpa en annan fördelning 
i beräkningen, som då skriftligt redovisas i steg. Skriftlig huvudräkning är därmed tänkt att 
vara en öppen strategi som en användare kan anpassas efter behov i matematikresonemang. 
Jan Unenge (1989) pressenterar två uttryck, likt de två följande uttrycken nedan, och vill 
att man skall resonera kring vilken av dem som egentligen är bäst, men ta hänsyn till att 
den ena av dem två redan är en påbörjad räknestrategi och frågan blir då om de två 
alternativen ens är jämförbara? 
 

123 89  1 2 3
 8 9
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1.3 Litteraturgenomgång 
Bengt Johansson (2006) berättar hur det har under en lång tid i Sverige ägnats flera 
diskussioner om de fyra räknesätten i skolan, där frågor kring algoritmer har gett många 
livfulla diskussionen. Diskussionen har i sin tur lett till att man inte längre nämner algoritmer 
som en bestämd utbildningspunkt i matematiken för grundskolan, något som skiljer oss från 
en del länder i omvärlden även om man i dessa länder även diskuterar kring algoritmer. I vårt 
grannland Finland finns algoritmer till exempel med som en punkt i kursplanen för 
grundskolan samt i USA har det enats om att elever skall lära sig algoritmräkning så pass 
grundligt att de kan tillämpa dessa i enklare beräkningar. Bengt Johansson (2006) 

1.3.1 Skillnader mellan två kursplaner i matematik för svensktaliga elever 
Trots att Åland och Sverige har svensktaliga elever som har samma rätt till 
högskoleutbildning i Sverige, avviker deras kursplaner tydligt från varandra i 
bestämmelser för matematikundervisningen och om algoritmer. En kan tycka att det då är 
märkvärdigt att ålänningar skall ha samma rätt till svensk högskoleutbildning som svenska 
medborgare, då de också har ett annat betygsystem, samt att de inte är medborgare i 
Sverige. Ålänningar har emellertid denna rätt på grund av en överenskommelse som gavs 
ut 1921 mellan Sverige, Finland och Åland. Där Sverige åtog sig vissa förpliktelser att 
värna om den svensktaliga kulturen på Åland, medans ögruppen Åland skulle vara en del 
av Finland. Med detta i bakgrunden, följde rätten till svensk högskoleutbildning för 
ålänningar, som fastställdes i ett beslut från den svenska regeringen 2010. Christer Fridén 
(2010) 
 
I den svenska kursplanen för matematik i grundskolan, skolverket (2000), nämns aldrig 
något formellt om algoritmer. Det finns dock meningar som kan koppla till algoritmer, till 
exempel ”skriftliga räknemetoder”, Bengt Johansson (2006). 
Den svenska kursplanen har mål som sammanfattas som slutmål i tre steg; det 
tredjeskolåret, det femteskolåret och det nionde skolåret. 
I målen, för slutet av det tredjeskolåret, nämns det att elever skall kunna utföra beräkning i 
de fyra räknesätten med tal 0-20 och med hjälp skriftliga räknemetoder utföra beräkningar 
av tal 0-200. Därefter, i slutet av femteskolåret, skall en elev kunna räkna med naturliga 
tal, bland annat i huvudet och med hjälp av skriftliga räknemetoder, så även med hjälp av 
miniräknare. Elever skall i slutet av niondeskolåret, kunna använda sig av överslagsräkning 
och utföra beräkning av tal i decimalform, bland annat i huvudet och med hjälp av 
skriftliga räknemetoder samt med hjälp av andra tekniska hjälpmedel. 
 
I den åländska kursplanen i matematik, fastställd av Ålands landskapsstyrelse (1996), finns 
ett mycket tydligare upplägg på vilka kunskaper elever skall behärska i slutet av varje 
skolår. Det står inget om hur en lärare skall få elever att behärska dessa kunskaper, men 
kunskapskraven finns där som en checklista som en person kan kontrollera mot varje 
skolårs slut. Punkterna har också en tydlig framgående progression och fler områden runt 
matematiken läggs till efter hand som skolåren går. Den åländska kursplanen tar även 
formellt upp benämningen algoritmberäkning i de fyra räknesätten, som sträcker sig över 
skolåren 2-8. 
 
Emellan de två planerna är det den formella delen som skiljer dem åt. Läroplanerna från de 
båda vill förmedla att elever skall kunna tänka självständigt, kritisk och problemlösande, 
för att få färdigheter i ett livslångt lärande, se den åländska läroplanen för grundkolan som 
fastställdes av den åländska landskapsstyrelsen (1996) samt de svenska läroplanen för de 
obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo94). 
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1.3.2 Ett historiskt nedslag bland svenska forskningsartiklar om algoritmer 
Bengt Johansson (2006) tar snabbt upp hur Sverige, i läroplanen för grundskolan från 1980 
(Lgr80), går från kraven att elever skall behärska algoritmer till en viss svårighetsnivå, till 
dagens läroplan (Lpo94), där kraven numera ligger på att elever skall behärska/förstå 
beräkning med hjälp av skriftliga räknemetoder. Bengt vill påpeka ”att problemet med 
algoritmer inte är det matematiska som finns i dem utan hur undervisningen läggs upp”, 
Rolf Hedrén (2006). Bengt Johansson (2006) nämner också om den laddade debatten som 
har pågått under denna period. 
 

”Algoritmräkning har diskuterats vid ett flertal tillfällen i Nämnaren. Den mest 
intressanta ägde rum i nr 4, 1988 och 2 – 4 1989 där Göran Emanuelsson, Stig 
Mellin – Olsen och Jan Unenge diskuterade algoritmernas vara eller inte vara”. 
Bengt Johansson (2006) 

 
Under 1980 – 1988 började miniräknaren bli mer tillgänglig och i Sverige jobbades det för 
att dessa då skulle introducera in i undervisningen. Det börjades diskutera i vilka områden 
som miniräknaren skulle tillämpas, och därmed fick detta bland annat följden att debatten 
om algoritmen vara eller inte vara hamnade i centrum för forskningen mellan 1988 – 1990. 
Detta framgår i artikeln matematiken i fokus, av Göran Emanuelsson (1988), som 
sammanfattar några smakbitar från diskussionerna som ägde rum under den femte 
matematikbiennalen, den 27 – 29 januari 1988. I artikel redovisas bland annat diskussionen 
kring algoritmer, kunskap, glädje, användning samt redovisning inom ämnet matematik 
och hur miniräknare kommer kunna bidra under dessa punkter. 
Under denna punkt i historien börjar miniräknaren även ses som en möjlig ersättare till 
vissa algoritmberäkningar, så att mer fokus kunde läggas på förståelsen kring räkning och 
matematik. Det började även diskutera kring om algoritmer ens behövdes i undervisningen. 

 
Birgitta Rockström (1988) berättar om hur hon numera använder sig av algoritmer till ett 
minimum. Elever som övar mycket algoritmräkning är ofta inte bättre på räkning än elever 
som inte övar algoritmräkning. Därmed bör algoritmer möjligen enbart tillämpas vid stora 
tal, och så kan ”skriftlig huvudräkning” tillämpas vid enklare beräkningar. Birgitta 
Rockström (1988) 
Birgittas artikel om algoritmer publiceras under en period då beräkningar av större tal 
anses kunna utföras av miniräknaren, vilket visar på varför algoritmers roll i 
skolundervisningen börjar ifrågasättas. 
 
Göran Emanuelsson (1988) försöker, i artikeln Ska vi verkligen – utan vidare – slopa 
algoritmen?, lunga den rådande debatten om algoritmen vara eller inte vara, genom att 
påpeka de extrema alternativen som diskuteras och försöker därmed få fram en debatt om 
alternativa sätt att pressenterar algoritmer för eleverna. Algoritmen är en fungerande metod 
som innehåller mycket kunskap och som historisk har varit av mycket stor betydelse för 
räkning. Göran Emanuelsson (1988) 
 
Jan Unenge (1989) svar på Göran Emanuelssons artikel och var mycket tacksamt för 
inlägget. Däremot är inte Görans argument om historia tillräckligt starkt i sammanhanget 
och diskussions om algoritmens vara eller inte vara är av stort intresse för framtida 
undervisning. Elever som inte har blivit pressenterad strukturerade algoritmer är mer stolta 
över deras lösningar som inte alltid är lik sin klasskamrat. Denna avvikelse är en 
motiverande kraft som får elever att vilja lära sig av varandra och pröva deras 
lösningsmetoder mot andra. Elever lär sig själva genom denna process och läraren får mer 
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leder klassen i deras lärande. Denna elevgrupp har än så länge inte behövt använda sig av 
algoritmer då eleverna med förstånd kan hantera miniräknare. Jan Unenge (1989) 
 
Göran Emanuelsson (1989) påpekar att hans nuvarande artikel kommer beröra de olika 
standardalgoritmerna och de alternativa bokföringsmetoderna/algoritmerna. Något som gör 
att Göran gillar vissa inslag från Jans artikel. Alternativa metoder från standaralgoritmerna 
är inte själva hindret för elevers förståelse och motivation i matematik, utan problemet 
ligger i diskussioner kring samspelet mellan, räknemetoder och problemlösning, vilket 
saknas i undervisningen. Jan tar alldeles för lätt på den kulturella och historiska 
antydningen, barns metoder i matematik är präglade av deras föräldrar räknemetoder och 
det kulturella sammanhanget, därmed är algoritmer viktigt. Jans kommentar om att elevers 
med förstånd kan hantera miniräknare är inte ett hållbart argument mot algoritmer. Göran 
Emanuelsson (1989) 
 
Stieg Mellin – Olsen (1989) berättar om sin erfarenhet där han har studerat en klass som 
fick ta fram egna algoritmer i beräkning för att jämförda dessa med klasskamraterna. 
Eleverna blev engagerade och därefter fick klassen jämföra deras algoritmer med 
standardalgoritmerna, vilket gjorde att flera elever började använda sig av dessa. Denna 
process, både engagerade eleverna, och gav dem bra räknehjälpmedel som de kunde förstå. 
Elever skall dock inte tro att det är något fel på att använda sig av alternativa algoritmer. 
Det Jan talar om berör möjligen enbart standardalgoritmerna. Stieg Mellin – Olsen (1989) 
 
Siv Mattson (1990) ser dock att lärarens auktoritära position möjligtvist gör så att elever 
enbart använder sig av standaralgoritmerna, alltså drivs standardalgoritmerna ändå igenom. 
 
Jan Unenge (1989) svarar på Stiegs inlägg och bekräftar att han menade standard 
algoritmerna. Avsikten med att så hårt påpeka algoritmer är för att debatten om förståelse 
behöver belysas, om mindre tid ägnas åt inövning av algoritmräkning kan mer tid vinnas åt 
förståelse i räkningen och andra områden av matematiken. Göran Emanuelsson (1989) 
påpekar här att Jan biter sig fast i de negativa upplevelserna från utlärningen av 
standardalgoritmerna, vilket inte kan användas som argumentation mot algoritmerna. 
Göran vill markera att frågan då inte längre handlar om algoritmens vara eller inte vara, 
utan frågan blir återigen hur algoritmer skall pressenteras. 

1.3.3 Forskningsartiklar om algoritmer i modern tid 
Bengt Johansson (2006) vill belysa hur diskussionen om algoritmer har belyst från den 
negativa sidan och som nu gör att algoritmen nästan inte finns kvar i skolundervisning. 
Problemet är inte att algoritmen lärs ut, utan hur algoritmen lärs ut. Elever missar därmed 
möjligheten att ta tillvara på de goda kunskaper som finns i dessa räknemetoder. En elev 
behöver möjligen lära sig standardalgoritmerna för att förankra metoder som leder till rätt 
svar i beräkningar. Bengt Johansson (2006) 
 

”Om läraren direkt börjar undervisa om standardalgoritmerna tror jag att det är 
svårt för eleverna att få den taluppfattning som är nödvändig för att förstå 
algoritmernas uppbyggnad”. Rolf Hedrén (2006) 

 
Rolf Hedrén (2006) menar att det är bättre att elever börja med att använda egna alternativa 
räkningsstrategier för att på så vis utveckla den talförståelse vilket krävs för att förstå 
standardalgoritmerna. Det bästa tillfället att introducera standardalgoritmerna, om så 
behövs, är då eleverna frågar varför de inte fått lärt sig dessa tidigare. Då har eleverna den 
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förståelse som behövs för att ta till sig en algoritm. En skall dock undvika att lära elever 
allt för många tillvägagångssätt i räkning, detta packande av metoder orsakar bara problem 
i taluppfattningen och gör att en lärare lika väl kan undervisa standaralgoritmer så att det 
får någon ordning. Rolf Hedrén (2006) 
 
Arne Engström (2000) talar i sin artikel om elever med räknesvårigheter. Dessa elever har 
ofta ett bekymmer med taluppfattning och grundläggande räkneregler. Men främsta 
problemet är att de har fått utföra en felaktig räknemetod alldeles för länge. Det är dock lätt 
att förstå varför lärare inte upptäcker bekymren tidigare, då eleven kan utveckla 
räknemetod som ibland ger rätt svar och ibland inte. Detta gör att eleven uppfattas som 
slarvig av läraren, och ombes därmed att öva mera. Efter en tid kan elevens räkningsmetod 
uppfattas som sann av eleven, denne tror då möjligen att matematikräkning handlar om tur 
och otur, där då de andra eleverna har mycket mera tur i deras räkning. Elever som ofta 
räknar fel kan också tappa sitt eget självförtroende för ämnet matematik, så i många 
stödundervisningar pressenteras ofta algoritmer som en lösning. Misslyckande av denna 
form behöver inte bara bero på defekter hos eleven eller ens elevens miljö, utan kan likaväl 
bero på den traditionella övningsteorin inom skolan, som får elever att öva även om deras 
metod kan vara felaktig. Arne Engström (2000) 
 
Erika Nygren & Helena Persson (2006) förstår att debatten som har pågått de senaste 20 
åren om algoritmens vara eller inte vara kan innehålla motsägelser. Problemet som 
förekommer i debatten är att den alternativa räkneformen skriftlig huvudräkning 
fortfarande är präglad av algoritmen då den lärs ut. Detta gör att det är värt att fråga sig om 
inte skriftlig huvudräkning då också blir en algoritm? Alternativet lärs ut med 
förutbestämda regler som påminner om positionssystem i algoritmer, och gör att elever 
fortfarande inte skapar sina egna räknestrategier. För att skriftlig huvudräkning inte skall 
vara en algoritm, behöver elever utveckla sina egna räkningsmetoder som kan redovisa 
skriftligt utan intryck av förutbestämda lösningsmetoder. Erika & Helena förstår därmed 
varför Göran Emanuelsson talar kring om det ens är möjligt att lämna det strukturerade 
räknesätten, samtidigt som de kan förstår Jan Uneges frågesättande av att det lärs ut 
standardalgoritmer, då det visade sig att lärare inte använde sig av standardalgoritmerna 
vid sidan av klassrummet utan förlitade sig mera på deras talförståelse.  Erika Nygren & 
Helena Persson (2006) 

1.5 Frågeställning 
Jag har valt att undersöka om elever har ett bättre självförtroende i matematik om de använder 
sig av algoritmer vid beräkningar i matematik. Detta känner jag kan vara bra att undersöka 
med hänvisningar till det Arne Engström (2000) nämner om att elevers dåliga självförtroende 
i matematik kan bero på bland annat räknesvårigheter. I stödundervisning tillämpas ofta 
algoritmer vid räknesvårigheter, Arne Engström (2000). Därmed är det för mig intressant att 
undersöka om grupper av elever skiljer sig åt, i självförtroendet för matematik, enbart på 
grund av hur väl befäst de är i algoritmer. Dessa grupper kommer i denna undersökning att 
representeras av svenska/åländska elever. 
 
Denna undersökning vill ge svar på följande frågeställning: 
- Har elever ett bättre självförtroende åt sina beräkningar om de använder sig av algoritmer i 

de fyra räknesätten addition, subtraktion, multiplikation och division? 
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1.5.1 Hypotes om undersökningens utfall 
Med erfarenheter från den tidigare undersökning och det jag har fått läst i forskningen, 
misstänker jag att resultatet kommer att skilja sig åt mellan de åländska eleverna och de 
svenska eleverna. Jag tror att de åländska eleverna kommer visa ett bättre resultat än de 
svenska eleverna och att de därmed har ett högre självförtroende för att de tror utifrån 
deras mening att de förstår sig på räkning. Jag tror därmed att de svenska eleverna kommer 
ge ett sämre resultat än de åländska eleverna och ha ett sämre självförtroende på grund av 
de antal fel som eleverna troligtvist fått upplevt under deras skolgång. Men samtidigt 
misstänker jag att de svenska eleverna lättare kan motivera deras svar utan att hänvisa till 
en gemensamt bestämd räknestrategi. Alltså kommer de kunna ta till alternativa 
lösningsförklaringar, vilket då är den förståelse som forskningen vill få utav skriftlig 
huvudräkning i Sverige, enligt det jag har upplevt utav litteraturen. Därmed tror jag att de 
åländska elever kommer få svårare att redovisa varför deras algoritmer ger rätt svar utan att 
falla tillbaka på algoritmreglerna. 
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2 METOD 
Metoden för denna undersökning är präglad av två tidigare utförda pilotstudier, där den första 
är den tidigare undersökningen som har gjorts inom området och den andra är en pilotstudie 
kring den nya enkäten som ska användas i den aktuella undersökning, där studier har gjort i 
hur väl en elev förstår/utför uppgifterna i enkätunderlaget. 
Den första undersökning gav ett underlag som inte bara gav mig en uppfattning om hur 
situationen var kring frågan, utan gav även ett underlag på hur enkäten kunde göras om till ett 
bättre material. Denna information gav upphov till den andra pilotstudien, där nya enkäter 
togs fram och testades i flera steg så att en enskild enkät progressivt bearbetades fram till ett 
bättre alternativ än de föregående enkäterna. Allt detta för att enkätunderlaget på bästa 
möjliga sätt skulle bidra till den nya frågeställningen i denna undersökning. 
Detta är av vikt för läsaren att förstå att undersökningen metod har prövats och bearbetas för 
att kunna ge ett rikt dataunderlag till denna undersökning. Utöver enkäten har det kommit 
fram från dessa pilotstudier att intervjuer behöver följa upp enkäten för att dels bepröva 
hypotesen samt ge ett vidare analytisk diskussionsunderlag till slutsatsen. Dessa intervjuer 
kommer också kunna användas i diskussionen om enkätens validitet och reliabilitet som 
indirekt påverkar diskussionen om undersökningens validitet och reliabilitet. I pilotstudierna 
har också etiska frågor behandlas, lika väl som anonymitetsprövningar. 

2.1 Urval 
Undersökningen riktas mot den svenska matematikutbildning där åländska elever har tagits 
med i undersökningen som jämförelsematerial på grund av deras avvikande utbildning i 
jämförelse med den svenska utbildningen. Dessa två grupper är valda utifrån intresse för 
frågeställningen då de olika utbildningarna har olika inställningar för algoritmräkning i skolan 
och därmed kan berika ett diskussionsunderlag som kan leda till en slutsatts för 
frågeställningen i undersökningen. 
Eftersom räkning är ett mycket större inslag i grundskolan utbildningsupplägg, än i 
gymnasiet, har undersökningen inriktat sig mot att undersöka elever som just har lämnat 
högstadiet, så att grundskolans elever framgår i granskningen och så att grundskolan har fått 
möjligheten att utföra sin fullständiga utbildning. För att komma åt en blandning av 
grundskolor i undersökningen har därmed första årets gymnasieelever undersökts. Dessa 
elever har ofta precis lämnat grundskolan samt har inte hunnit tagit in så mycket av 
gymnasiets matematik i ögonblicket då enkäten delades ut. Detta gör också att informationen 
om hur mycket och vilka grundskolor som nu blir representerade i undersökningen är okänt. 
Majoriteten av deltagarna i båda grupperna går i alla fall en yrkesbaserade utbildning där 
hänsyn har tagits i undersökningen kring vilka elever från Sverige som är bäst passande och 
rättvist jämförbara med de åländska eleverna. Hur detta urval ser ut exakt kan inte nämnas i 
detta examensarbete eftersom specifika gymnasieskolor på Åland då skulle kunnas pekas ut. 
Men urvalet har gjort genom att de mest liknade programmen till de åländska utbildningarna 
från Sverige har tagit som urvalsgrupp får Sverige som representanter till undersökningen. 
Majoriteten av deltagarna i undersökningen har varit män, men åtgärder har gjorts i enkäten så 
att kvinnorna i undersökningen också skall synas i resultatet. 
 
På följande sätt lyder fördelningen mellan de två grupperna i undersökningen: 
- På Åland har 96 stycken elever från första gymnasieåret skrivit i enkäten för 

undersökningen samt att åtta av dessa elever har också intervjuvas, där både kvinnor och 
män förekommer i intervjuerna. 
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- I Sverige har 93 stycken elever från första gymnasieåret skrivit i enkäten för 
undersökningen samt att sju av dessa elever har också intervjuvas, där både kvinnor och 
män förekommer i intervjuerna. 

2.2 Datainsamlingsmetoder 
Undersökningen har i grunden enkäter som datainsamlingsmetod för att detta skall ge ett 
resultat till frågeställningen med hög reliabilitet, se bilaga 1. Samtidigt skall undersökningen 
ha en hög validitet, så tillsammans med enkäten kommer det att utföras intervjuer kring 
enkäten och om enkäten, se bilaga 2. Reliabiliteten och validiteten är det främsta syfte med 
den nya undersökningen som också är tänkt att ta in en vinkling kopplat till självförtroende 
och därmed är dessa två metoder viktiga i denna undersökning. 

2.2.1 Enkätens utformning 
En enkät togs fram utifrån erfarenheter som kommit utifrån den tidigare undersökningen. 
Denna enkät har där efter testas för hur bra en elev förstår sin uppgift samt att kontrollerats 
om rätt information kommer fram. Dessa test har genomförts genom att elever från andra 
årskursen har svarat på frågorna som funnits i testenkäterna följt av individuella intervjuer 
om frågor kring enkäten och vad de tyckte om den. Därefter togs en ny enkät fram som har 
tagit hänsyn till det som sades kring den tidigare enkäten, följt av nya tester och så vidare 
tills att den enkät som nu används i undersökningen togs fram. 
I den enkät som används i undersökningen har en öppen svarsform prioriteras. Detta för att 
svaren inte skall bli låsta i fasta alternativ som då inte speglar den verkliga självkänslan. 
Exempelvis skulle en fråga med fem alternativ göra så att den som svara väljer det 
alternativ som bäst passar den egna uppfattningen även om detta alternativ inte riktigt 
stämmer fullt ut med individens uppfattning. Däremot om denna person får frågan vara den 
vill placera sig mellan två alternativ på en linje, leder detta till ett mer preciserad 
positionstagande av individers åsikt kring de två möjliga utfallen. Problematiken i denna 
metod är dock att ta fram de rätta frågorna så att tolkningen blir korrekt och så att inte 
informationen blir överflödig. 
Enkäten består av två delar, den först delen innehåller mer allmänna frågor och där den 
andra delen innehåller mer riktade frågor. 
Den andra delen kartlägger vilka räknestrategier som används och vilken självkänsla 
eleverna har kring de olika räkneformerna. 
Tillsammans skall de båda delarna ge resultat som kan ge en slutsats kring frågeställningen 
inom det urval som har skett. 
 
Enkäten har tagit hänsyn till att individer och individuella skolor/regioner inte ska kunna 
pekas ut och därmed har varje enkät tilldelas ett enkätnummer som har ett utvecklat system 
bakom sig som gör att person som känner till systemet vet vart ifrån enkäten kommer utan 
att detta framgår i enkäten. Detta gör att om material skulle falla bort, kan en person alltså 
inte med säkerhet utifrån enkäten säga vem som har svarat på denna utan att känna till 
enkätnumrets funktion. Det som går att få fram utav enkäten är om den undersökte är man 
eller kvinna och om denna har gått en grundskola bortom alternativen Sverige/Åland. 
Däremot gör detta att en person som också känner till systemet bakom enkätnumren kan 
identifiera om den undersökte har gått en svensk eller åländsk grundskola, vilket också 
behövs för att en sådan gemförelse skall kunna utföras. 
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2.2.2 Intervjuernas utformning 
Det framgick i pilotstudierna kring enkäten att denna inte enbart kan ge det underlag som 
är värdefullt att ha med i diskussioner kring resultatet. Även om enkäten kommer ge ett bra 
underlag för frågeställningen ger den inte mycket information kring frågeställning, 
speciellt de som förekommer i min hypotes. För att därmed svara på min hypotes och ge 
material kring frågeställningen, behöver det därmed utföras intervjuer. Men för att 
undersökningen skall vara avgränsad kommer intervjuerna vara buden till enkäten. 
Intervjuerna kommer även kontroller enkäten, utifall det finns skillnader i uppfattning 
mellan de två undersökningsgrupperna. Därmed är intervjuerna också uppdelade i två 
delar. Den första kontrollerar om båda gruppar har liknade uppfattning om enkäten och den 
andra kontrollerar frågor kring de riktade frågorna i enkäten. 

2.3 Procedur 
Under v.44-46 har material samlats in från Åland och Sverige. Detta gjordes genom att 
rektorer på gymnasieskolor har informerades om examensarbete och den tidigare 
undersökningen samt om enkätens utformning. I och med att Ålänningarna undersöktes först 
har åtgärder gjort för att undersökningen i Sverige skall vara utförd på liknade elevgrupper 
som sökt gymnasiet med liknade anledningar som de åländska eleverna. All kommunikation 
har utförts via e-post eller direkt personlig kontakt. 

2.3.1 Procedur kring insamlingen av enkäter 
Då det var dags för att samla in enkätmaterialet från Åland fanns jag personligen där för att 
kunna svara på frågor kring deras medverkan i undersökningen. Sju klasser undersöktes 
som först informerades om hur enkätmaterialet skulle hanteras efter det att de hade fyllt i 
dessa och därefter delades enkäterna ut till klassen. Efter att eleverna svarat på enkäten 
informerades dessa ännu en gång om hur enkäten skulle hanteras och vart de skulle vända 
sig för att kunna få reda på resultatet från undersökningen. 
Enkäterna samlades in och sorterades efter enkätnumrets nummerordning så att enkätens 
ursprung blir okänt för de som inte vet har enkätnummersystemet fungerar. 
I Sverige däremot gjordes det en ändring kring undersökningsgrupper för att en rättvis 
bedömning skulle kunna ske mellan Sverige/Åland. Nya skolor kontaktades och 
informerades om examensarbetet och varför dessa skolor nu var intressanta för 
undersökningen. Det fanns nämligen andra skolor som hade givit sitt medgivande, men 
vars elever inte hade liknade förutsättningar som de elever som undersöktes på Åland. 
Utöver detta, så skedde processen kring insamling av enkäterna på liknade sätt som för 
ålänningarna, förutom en klass som fick fylla i enkäten utan min översyn. Denna klassens 
lärare fick dock information från mig om hur insamlingen skulle gå till utifrån information 
om hur insamlingen har gått till sedan tidigare. 
Medverkan i enkäten var frivilligt och inga åtgärden gjordes för de som inte ville fylla i 
enkäten. 

2.3.2 Procedur kring intervjuerna 
I de intervjuer som har skett, har ljudupptagning spelas in och administrerats tillsammans 
med elevens enkät samt ett till papper med intervjufrågorna på. 
En klass av elever på Åland valdes ut som kandidater för att svar på intervjufrågor. Alla i 
klassen intervjuades inte utan enbart ett slumpässigt utvalt antal elev intervjuades. Dessa 
elever informerades om att samtalet skulle spelas in följt av att det som sades skulle skrivas 
ner på papper efteråt med viss bearbetning på dialektskillnader. Därefter testades 
ljudutrustningen och intervjun påbörjade. 
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Intervjun följde de frågor som fanns med på intervjupapperet där eleven bads fylla i något 
på papperet angående en fråga eller förklara något muntligt kring andra frågor. Då eleven 
skulle fylla i något på papperet bads eleven också att numera vilken uppgift som 
informationen handlade om. När eleven bads att förklara något följdes dessa upp med 
bekräftelsefrågor som exempelvis ”förstår jag dig rätt” och ”är det detta du menar”. 
Eleven frågades också om hur den går tillväga vi stora/små tal. 
Efter intervjuerna berättades ännu en gång om hur informationen kommer att hanteras. 
Däremot behövdes ändringar göras så att två klasser intervjuades då den första klassen 
enbart bestod utav män på Åland. 

2.4 Analysmetoder 
Efter att insamlade data har kommit bearbetas enkätinformationen in i ett Excel – kalkyl. 
Svenska och åländska resultat separeras och sammanställs separat under samma 
bearbetningsmetod. Det är tänkt att resultatet skall redovisas i låddiagram, som ger en 
övergripande bild om det aktuella läget för de två grupperna. 
Svenska män och kvinnor separeras också från varandra i undersökningen lika som åländska 
män och kvinnor. Resultat från grupper som inte har gått en fulltständig svensk eller åländsk 
grundutbildning är på grund av undersökningens urval inte intressanta, däremot kommer de 
att bearbetas som en altarnativ sidogrupp, vilket kan innehålla intressanta aspekter. 
 
Enligt följande system kommer enkäterna att granskas: 
- Enkäten fastställs om den är svensk eller åländsk via enkätnumret och sorteras därefter upp 

i programmet. 
- Kvinnor och män skiljs åt i bearbetningen. 
- Enkäter som uppger att den undersökte inte enbart har gått en svensk eller åländsk 

grundskola hamnar i en separat bearbetningskalkyl. 
- Varje uppskattningsfråga från enkäterna mäts med linjal med en millimeters noggrannhet 

och dokumenteras i en lista där varje fråga representeras separat. Denna information 
redovisas i låddiagram. 

- Antalet rätt på ordförståelse frågan hanteras genom att det blir en procentuell fördelning av 
hur många inom den undersökningsgruppen som har svarat x antal rätt. 

- På de två reflektionsfrågorna som förekommer i enkäten sammanställs procentuellt hur 
många i undersökningsgruppen som har svarat rätt respektive fel samt om svaret var med 
enhet eller utan enhet. 

- Då det kommer till beräkningsfrågorna bearbetas dessa på samma sätt som den tidigare 
undersökningen gjorde med liknade information. Först kontrolleras om det finns ett ansatts 
till svar som redovisas i en tabell. Därefter skrivs det ner om detta svar var rätt/fel som 
också redovisas i en tabell. Därefter undersöks om en algoritm har används eller en 
skriftlig huvudräkning med utgångspunkt från positionssystemet. Därefter kontrolleras hur 
många av dessa algoritmer eller skriftlig huvudräkningar som har givit rätt svar. Det två 
senaste resultaten sammanställs sedan i en tabell som visar hur många rätt som 
förekommer med algoritm- eller skriftlig huvudräkningsanvändningen. Sist så markeras 
uppskattningsfrågorna till tillhörande enkät ut med rött, orange eller gult beroende på om 
svaret var algoritm, skriftlig huvudräkning med positionssystemet eller annan metod. 
Resultatet på detta redovisa i de olika diagram och tabeller som förekommer i 
examensarbetet efter bearbetning. 

- De färgande uppskattningsfrågorna sammanställs sedan i separerade listor för att få fram 
ett resultat till själva frågeställningen. Dessa redovisas självfallet också som låddiagram. 
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Då det kommer till intervjuerna kommer deras enkäter att bearbetas in bland de övriga 
enkäterna. En analys om vad som är gemensamt och avvikande kring åsikter om enkäten 
kommer att sammanställas. Detta material är främst till för diskussionen kring enkätfrågan 
och för att kontrollera min hypotes. 
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3 RESULTAT 
Resultatet är indelat i tre underrubriker, grovdata, låddiagram och intervjusammanställning. 
Var och en av dessa underrubriker redovisar olika delar av resultatinformationen med 
varierande verktyg. Underrubriken grovdata innehåller en grövre procentuell redogörelse över 
de olika grupperna och framhäver därmed resultatskillnader mellan dessa grupper, något som 
är mindre värdefullt för frågeställningen men är en bra aspekt att ha med till den kommande 
diskussionen. Resultatdelen som främst kommer att diskuteras är de diagram som pressenteras 
i underrubriken låddiagram. Dessa diagram är framtagna för att pröva frågeställningen och ger 
dig som läsare en mer övergripande bild över den mer dominerande resultatinformationen på 
enbart ett par få punkter. Tillsammans ska resultatet grovdata och låddiagrammen användas 
som underlag för att svara på frågeställningen. Den sista underrubriken 
intervjusammanställning kommer inte att svara på frågeställning utan är till för att lyfta fram 
det som frågeställningen inte tar hänsyn till, men som i forskningssammanhang är av stort 
intresse. Denna underrubrik av resultatet prövar mer hypotesen i examensarbetet. All 
redovisad data från underrubrikerna är bearbetade för att kunna pressenteras så överskådligt 
som möjligt utifrån den hög med information vilket kom fram från de insamlade enkäterna 
och intervjuerna. 

3.1 Grovdata 
Tabellen nedan visar på den procentuella skillnaden mellan undersökningsgrupperna 
tillsammans med antal undersökta i varje gruppform. De två sista undersökningsgrupperna, de 
som också har erfarenheter från en grundskoleutbildning bortom enbart svensk eller åländsk, 
har så pass få medlemmar att det för diskussionsunderlag inte är tillräkliga och därmed 
utesluts de från resten av examensarbetet från och med denna tabell. Tabellens kolumner visar 
på de olika grupperna och tabellens rader visar resultaten från enkätfrågorna. 
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Tabell 1: I tabellen nedan är alla siffror avrundade till närmaste heltal och följer i övrigt de beskrivningar som 
nämns ovan. 

Resultat/grovdata
Antal medlemmar i undersökningsgruppen:  27  59  31  60  4  8 

Har fyra rätt på ordförståelseuppgiften:  89 %  92 %  94 %  93 %  100 %  100 % 

Har tre rätt på ordförståelseuppgiften:  0 %  0 %  0 %  0 %  0 %  0 % 

Har två rätt på ordförståelseuppgiften:  7 %  3 %  3 %  5 %  0 %  0 % 

Har ett rätt på ordförståelseuppgiften:  0 %  2 %  0 %  0 %  0 %  0 % 

Har rätt svar med enhet på fråga 4:  59 %  53 %  94 %  70 %  100 %  38 % 

Har rätt svar utan enhet på fråga 4:  15 %  7 %  0 %  3 %  0 %  0 % 

Har rätt svar med enhet på fråga 5:  63 %  78 %  65 %  77 %  25 %  63 % 

Har rätt svar utan enhet på fråga 5:  7 %  8 %  0 %  5 %  75 %  0 % 

Har gjort ansats till svar på additionsuppgiften:  93 %  100 %  97 %  100 %  100 %  100 % 

Rätt svar per ansats till svar på additionsuppgiften:  76 %  90 %  80 %  82 %  100 %  88 % 

Har gjort ansats till svar på subtraktionsuppgiften:  93 %  97 %  97 %  100 %  100 %  100 % 

Rätt svar per ansats till svar på subtraktionsuppgiften:  60 %  66 %  63 %  60 %  50 %  100 % 

Har gjort ansats till svar på multiplikationsuppgiften:  85 %  80 %  94 %  88 %  100 %  88 % 

Rätt svar per ansats till svar på multiplikationsuppgiften:  17 %  15 %  28 %  17 %  25 %  57 % 

Har gjort ansats till svar på divisionsuppgiften:  78 %  83 %  94 %  92 %  75 %  88 % 

Rätt svar per ansats till svar divisionsuppgiften:  52 %  61 %  52 %  42 %  33 %  71 % 

Förekomsten av algoritmer per totalt antal ansatts till svar:  85 %  58 %  93 %  73 %  87 %  83 % 
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3.2 Låddiagram 
Resultatdata som omfattar elevernas åsikter innehåller hemskt mycket värden som i denna 
rapport sammanfattas i låddiagram. Samtlig data är skalenligt redovisade i dessa låddiagram. 
Skalans bredd är därmed överensstämmande med längden på linjerna i enkäten. De svarta 
punkterna i diagrammen visar max- och minvärde för resultatet vilket har samlats in från 
enkäten. Därefter följer första kvartilen som också är lådans början från vänster. Sedan 
medianvärdet som är ett streck någon stans i lådan. Sist kommer den tredje kvartilen vilket är 
slutet på lådan. Ibland faller viss data ihop. Vanligast förekommande är att tredje kvartilen 
också är maxvärdet. I dessa fall visas inte någon punkt för maxvärdet från undersökningen. 
En bred låda tyder på sprid data, medans en smal låda påvisa enighet av den sektionen i lådan, 
här är medianen intressant. Ju längre lådan ligger åt något håll desto fler av 
undersökningsgruppens medlemmar vilar mot den sidan av svaret på frågan. Observera att 
låddiagrammen ger enbart en grov bild av informationsresultatet och är enbart en enklare 
grafisk tolkning av resultatet. Däremot stämmer låddiagrammen måttligt överens med det 
insamlade resultatet som ger ett tydligt visuellt stöd för dig som läsare då diskussionen 
behandlas i detta examensarbete. Låddiagrammen svara för fyra olika vinklar, gruppsymmetri, 
gruppdifferens, grupprepresentation och resultatrepresentation. Dessa underrubrikers 
uppkomst kommer naturligt utifrån enkätens utformning som också kommer ett behandlas 
under diskussionen i detta examensarbete. 
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3.2.1 Låddiagram för gruppsymmetrin 
De två första frågorna som berör de undersöktas uppfattning i enkäten ger ett underlag som 
kan fungera som indikator för hur nära undersökningsgrupperna ligger varandra. För att få 
en undersökning med hög validitet behöver dessa två parametrar var lika mellan 
grupperna. Då detta inte är möjligt att åstadkomma i verklighet, är det ändå detta som 
behöver efterstävas då grupper ska mätas emot varandra. Undersökningsgrupperna får inte 
variera allt för mycket från varandra, för då kan inte frågan prövas som en isolera faktor. 
Resultatet från de grupper som har varit till grund för denna undersökning visar nedan. 
Denna information utgör en del i validitetsdiskussionen för examensarbetet. 

 

 
Figur 2: Låddiagrammet visar på vad de olika undersökningsgrupperna ville placera sig själv kring frågan i 

enkäten. 
 
Ovan framgår att undersökningsgrupperna skiljer sig något ifrån varandra mellan Sverige 
och Åland, men att grupperna ändå ligger något kring mitten. Lägg märke till att trotts det 
att medianvärdet för svenska kvinnor är lågt är deras minvärde högt. 

 

 
Figur 3: Låddiagrammet visar vad de olika undersökningsgrupperna ville placera sig själva kring frågan i 

enkäten. 
 

Svårt Lätt 

Vad anser du om ämnet matematik? 

Svenska kvinnor 
Svenska män 

Åländska kvinnor 
Åländska män 

Tråkigt Roligt 

Vad anser du om ämnet matematik? 

Svenska kvinnor 

Svenska män 

Åländska kvinnor 

Åländska män 
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I låddiagrammet ovan visas hur kvinnor tycker att matematik är något svårt medans män 
anser att matematik är något lätt. Symmetrin mellan kvinnorna och symmetrin mellan 
männen är väldigt intressant för denna undersökning. 

3.2.2 Låddiagram för gruppdifferensen 
I resultatet från de två frågor som nu kommer att redovisas finns en förväntad variation. 
Detta tillsammans med de första låddiagrammen är tänkt att påvisa hur 
undersökningsgrupperna har något lika inställning för matematik, men har samtidigt skilda 
uppfattning inom det avgränsade frågeställningens område. De grupper som skulle vara 
utmärkt för undersökningen, med hansyn till frågeställning, är de grupper vars låddiagram 
uppfattas som lika under den ovanstående underrubriken, men som under denna 
underrubrik visar på en total avvikelse, tillsammans med att grupperna också skulle skilja 
sig i det procentuella antal som använder algoritmer, vilket redovisas på sista raden i tabell 
1. Resultatet för de grupper som har varit till grund för denna undersökning visar nedan. 
Denna information utgör också en del i validitetsdiskussionen för examensarbetet. 

 

 
Figur 4: Låddiagrammet visar vad de olika undersökningsgrupperna ville placera sig själv kring frågan i 

enkäten. 
 

I låddiagrammet ovan visar resultatet på att variationer förekommer mellan grupperna som 
framgår tydligt om en person fokuserar sig på medianvärdet samt tar hänsyn till lådornas 
bredd och hur medianvärdet ligger placerad i dessa lådor. 

 

Svag Stark 

Hur trygg känner du dig i matematik? 

Svenska kvinnor 

Svenska män 

Åländska kvinnor 

Åländska män 
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Figur 5: Låddiagrammet visar vad de olika undersökningsgrupperna ville placera sig själv kring frågan i 

enkäten. 
 
I låddiagrammet ovan framgår det en tydlig variation mellan grupperna som är speciellt 
framträdande mellan könsgrupperna Sverige och Åland. 

3.2.3 Låddiagram för grupprepresentationen 
I de följande låddiagrammen kommer redovisningen ske med en sorterar tabell. 
Kolumnerna i tabellen står för frågorna och raderna i tabellen står för operationsformen. 
Färgerna i låddiagrammen stämmer fortfarande överens med de som är angivna i tidigare 
låddiagram samt att dessa bilder också är skalenliga på samma sätt som har angivits 
tidigare. Analysen av dessa låddiagram tillsammans med tabell 1 och låddiagrammen 
under nästkommande underrubrik, utgör en stol del av diskussionsunderlaget för detta 
examensarbete. 

 

Svag Stark 

Hur trygg känner du dig i de fyra räknesätten? 

Svenska kvinnor 

Svenska män 

Åländska kvinnor 

Åländska män 
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Figur 6: Låddiagrammen visar vad de olika undersökningsgrupperna vill placera sig själv kring 

frågorna som förekommer på enkätens andra sida. 

3.2.4 Låddiagram för resultatrepresentationen 
De följande låddiagrammen kommer också att redovisas med en sorterar tabell. 
Kolumnerna i tabellen står för frågorna och raderna i tabellen står för operationsformen. 
Färgerna stämmer inte längre med de som är angivna i tidigare låddiagram för nu skiljs 
algoritmanvändare åt från icke algoritmanvändare samt att det är enbart de som har angivit 
rätt svar som är representerade i dessa låddiagram. Därför visar också hur många procent 
dessa motsvarar i undersökningen, på radangivelser till höger på tabellen. I cellerna på 
tabellen visas även hur många procent av resultatet som de olika grupperna representerar. 
Exempelvis så kan man se på multiplikation att den ena gruppen enbart står för nio procent 
av svaren, vilket då motsvarar tre personer. Dessa kan inte representeras av ett låddiagram, 
så istället visas deras angivelser som punkter i diagrammet. I den mittersta cellen faller två 
av deras punkter ihop. De representerar med den högra punkten i diagrammet. Observera 
att bilderna fortfarande är skalenliga på samma sätt som har angivits tidigare. 
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Lite Mycket Svårt Lätt Svag Stark 

Lite Mycket Svårt Lätt Svag Stark 

Lite Mycket Svårt Lätt Svag Stark 

Lite Mycket Svårt Lätt Svag Stark 

Hur var det att utföra 
uppgiften? 

Hur säker är du på att 
svaret är rätt? 

Hur känner du dig normal 
i denna operationsform? 
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Figur 7: Låddiagrammen visar vad de olika undersökningsgrupperna vill placera sig själv kring 

frågorna som förekommer på enkätens andra sida. 

3.3 Intervjusammanställning 
Då det kommer till intervjuerna framgick det inga skillnader mellan grupperna på de frågor 
som kontrollerar enkäten. Alla de som vart intervjuade ansåg att enkäten var lätt att förstå och 
att det var uppgiften multiplikation som var svårast i hela enkäten. 
Det framgick utifrån intervjuerna med ålänningarna att de anser räkning vara något lätt, men 
ingen av dem kunde förklara sin räknemetod utan att hänvisa till algoritmreglerna och därmed 
kunde de inte heller redogöra vad som gjorde att deras svar var fel eller rätt utan dessa regler. 
Det förekom ett undantag från detta resultat på Åland, nämligen från en tjej som mitt i 
intervjun felsökte sin beräkning och konstaterade att svaret måste vara fel. Hennes svar på 
intervjun representerar väldigt bra de övriga svaren som ålänningarna gav, samt att denna 
reflektion är av vikt att ta med i detta examensarbete. Hennes svar redovisas under rubriken 
en åländsk intervjusammanställning. 
De svenska eleverna hade däremot en större variation på sina svar och fler förklaringar. De 
som använder sig av algoritmer hänvisade till de regler som de har lärt sig, med det förekom 
också fall där elever valde att förklara med alternativa förklaringsstrategier. En manlig elev 

Hur var det att utföra 
uppgiften? 

Hur säker är du på att 
svaret är rätt? 

Hur känner du dig normalt 
i denna operationsform? 
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90
%

Svårt Lätt Lite Mycket Svag Stark 

74 % Algoritmanvändare 

26 % Icke algoritmanvändare 

74 % Algoritmanvändare 

26 % Icke algoritmanvändare 

74 % Algoritmanvändare 

26 % Icke algoritmanvändare 

61
%

22
%

51
%

65 % Algoritmanvändare 

35 % Icke algoritmanvändare 

65 % Algoritmanvändare 

35 % Icke algoritmanvändare 

65 % Algoritmanvändare 

35 % Icke algoritmanvändare 

Svårt Lätt Lite Mycket Svag Stark 

Svårt Lätt Lite Mycket Svag Stark 

91 % Algoritmanvändare 

9 % Icke algoritmanvändare 

91 % Algoritmanvändare 

9 % Icke algoritmanvändare 

91 % Algoritmanvändare 

9 % Icke algoritmanvändare 

81 % Algoritmanvändare 

19 % Icke algoritmanvändare 

81 % Algoritmanvändare 

19 % Icke algoritmanvändare 

81 % Algoritmanvändare 

19 % Icke algoritmanvändare 

Svårt Lätt Lite Mycket Svag Stark 
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var speciellt intressant för denna undersökning. Hans svar representera väldigt bra de svenska 
intervjusvaren, då han svarar varierat och innehållsrikt. Denna intervju finns under rubriken 
en svensk intervjusammanställning. 

3.3.1 En svensk intervjusammanställning 
Denna intervjusammanställning omfattar en manlig svensk förstaårselev på gymnasiet och 
vilka åsikter han hade om sitt resultat efter att ha svart på enkäten. Materialet är bearbetat 
för att skydda berörda elevers och skolors identitet. Sammanställning tar ibland med 
gemensamma åsikter från alla de intervjuade eleverna från Sverige. Materialet redovisas 
som en flyttande dialog med vissa instick och förtydliganden samt att enbart de svar som 
berör frågorna har tagits med: 
 
Observatören frågar: ”Vilken del av enkäten upplevde du som svår”? 

 
Eleven svarade: ”Ja, jag tyckte att det här med multiplikationen var lite krångligt, 

främst för att det var en del kommatecken och sen för att jag 
räknade lite fel. Eller, jag menade att jag hade lite fel i min 
räknesätt så uppgiften blev lite krånglig”. Eleven hade precis 
innan intervjun korregerat sitt svar på denna uppgift. 
 

Den samlade åsikt: De som blev intervjuade delar samma uppfattning om att 
multiplikationsdelen var det svåraste i enkäten, främst för att 
uppgiften vara svår. 
 

Observatören frågar: ”Vilken del av enkäten upplevde du som lätt”? 
 

Eleven svarade: ”Ja, det var nog på första sidan. Då man skulle dra rätt tal till 
rätt namn”. 
 

Den samlade åsikt: Att första sidan var det lättaste med enkäten anser hela 
intervjugruppen, främst för att de som krävdes av dem innehöll få 
moment. 
 

Observatören frågar: ”Kan du förklara din räknestrategi i denna uppgift”? 
Observatören hänvisar till additionsuppgiften på andra sidan av 
elevens besvarade enkät. 
 

Eleven svarade: ”Ja, talet är 379,34 + 437,3. Så först tar jag 300 plus 400 som är 
700. Sen så tar jag 70 plus 30 som är 100… och så sätter jag 
ihop allt som då blir svaret”. Eleven använder sig därmed av en 
skriftlig huvudräkning som utgår ifrån positionssystemet för att 
lösa uppgiften. Hur detta såg ut på eleven papper visas i exemplet 
nedan: 
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379 437
300 400 700

70 30 100
9 7 16

0,34 0,3 0,64
816,64   

: 816,64

 

 
Observatören frågar: ”Vad gör att du tror att ditt svar är rätt/fel i denna uppgift”? 

 
Eleven svarade: ”Jag misstänker att detta är rätt svar”. 

  
Observatören frågar: ”Vad brukar du göra när du räknar liknade uppgifter”? 

 
Eleven svarade: ”Ja, är talet litet så räknar jag det i huvudet och om det är stort 

så räknar jag det på papperet”. 
 

Den samlade åsikt: Något som nästan är ett standardsvar från de som blev 
intervjuade. Vissa tog dock upp miniräknaren som alternativ vid 
stora tal. 
 

Observatören frågar: ”Kan du förklara din räknestrategi i denna uppgift”? 
Observatören hänvisar då till subtraktionsuppgiften på elevens 
besvarade enkät. 
 

Eleven svarade:  ”Ja, först så tar jag 530 minus 37 som blir 493. Sen tar jag 0,80 
minus 0,65 som är 0,15. Sedan tar jag 493 minus 0,15 som blir 
då svaret 492,85”. Eleven använder sig igen av skriftlig 
huvudräkning för att beräkna uppgiften. Men direkt efter detta 
svar, så börjar han sudda i uppgiften och skriver om svaret. 
 

Observatören frågar:  ”Här upptäckte du något eller hur”? 
 

Eleven svarade:  ”Ja, det ska stå 493,15 då skillnaden 0,80 minus 0,65 är 0,15, så 
det ska stå 493 plus 0,15”. Elevens lösning redovisas i exemplet 
nedan, observera att eleven inte använder sig av 
positionssystemet lika flitigt som han gjorde i additionsuppgiften: 
 

530 37 493
0,80 0,65 0,15
493 0,15 493,15

: 493,15

 

 

Observatören frågar:  ”Vad gör att du tror att ditt svar är rätt/fel i denna uppgift”? 
 

Eleven svarade:  ”Ja, nu är jag säker på att svaret är rätt efter att jag har rättat 
till det”. 
 

Observatören frågar:  ”Vad brukar du göra när du räknar liknade uppgifter”? 
Eleven svarade:  ”Ja, samma som tidigare. Är talet litet så räknar jag det i 

huvudet och om det är stort så räknar jag det på papperet”?
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Den samlade åsikten:  Detta är också ett standardsvar från de som blev intervjuade. Men 
som tidigare tog vissa upp miniräknaren som alternativ. Resten 
av svaren på denna fråga följer samma mönster utifrån de 
samlade åsikternas del. 
 

Observatören frågar:  ”Kan du förklara din räknestrategi i denna uppgift”? Denna gång 
är frågan hänvisad till multiplikationsuppgiften. 
 

Eleven svarade:  ”Först så tar jag sju gånger 72, här tänkte jag att tio gånger 72 
är lika med 720 och mellan sju och tio är det tre. Tre gånger sju 
är lika med 21, alltså blir det 210. 730 minus 210 blir 520. Sen 
så tar jag sju gånger åtta som blir 56. Sen tar jag 520 minus 56 
som blir 464. Sen, eftersom jag glömde det, tar jag sju gånger 
fyra som blir 28 och så räknar jag 464 plus 28 som då är lika 
med 492”. Eleven försöker här att dela upp beräkningen i steg, 
men begår en hög med misstag som gör förklaringen allt mer 
invecklad. Svaret blir inte rätt men här följer en redogörelse om 
hur svarsmetoden skulle se ut om misstagen suddas ut i 
beräkningen och ett tankefel korregerar: 
 

7 · 72 10 3 · 72 720 216 504 
7 · 8 56 7 · 0,8 5,6 
4 · 72 288 0,4 · 72 28,8 
4 · 8 32 0,4 · 0,8 0,32 
504 5,6 28,8 0,32 538,72 

7,4 · 72,8 538,72 
 
Metoden fungerar bra, men eleven skulle aldrig nå detta svar 
eftersom han inte tog hänsyn till decimalerna och hur de påverkar 
svaret i sin beräkning. I hans beräkningar förekom enbart hela 
tal, dessutom börjande han blanda ihop värden. 
 

Observatören frågar:  ”Vad gör att du tror att ditt svar är rätt/fel i denna uppgift”? 
 

Eleven svarade:  ”Ja, jag är inte helt säker på att svaret är rätt längre, eftersom 
jag glömde den där fyran”. Eleven nämner inget mer om det 
svaret. 
 

Den samlade åsikten:  En person hade svarat rätt på denna uppgift med hjälp av en 
algoritm. Däremot viste hon inte om hon hade rätt eller varför 
denna metod gav rätt svar. Hon uppgav att det är så hon brukar 
göra då det kommer en sådan uppgift. De som inte hade använt 
en algoritm visade på liknade röra i deras förklaring, som det i 
exempel som just har tagits upp ovan. 
 

Observatören frågar:  ”Kan du förklara din räknestrategi i denna uppgift”? Denna gång 
är frågan hänvisad till den sista uppgiften, nämligen divisionen. 
 

Eleven svarade:  ”Här tänkte jag att 132 delat på tio är 13,2 och eftersom talet är 
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delat på fem så blir det två gånger 13,2, alltså är svaret 26,4”. 
Eleven väljer därmed en strategi som visas med beräkningen 
nedan, ta hänsyn till att tankestegen är markerat med rött/fetstil 
för denna strategi: 
 

132
5

132
5

·
132

5
·

132 ·
5 ·

132 ·
10

13,2 · 26,4 

 

Observatören frågar:  ”Vad gör att du tror att ditt svar är rätt/fel i denna uppgift”? 
 

Eleven svarade:  ”Jag tror att detta svar är mer rätt än multiplikationen”. 
 

Observatören frågar:  ”Vad vad brukar du göra när du räknar liknade uppgifter”? 
 

Eleven svarade:  ”Ja, samma som tidigare. Är talet litet så räknar jag det i 
huvudet och om det är stort så räknar jag det på papperet. Jag 
har haltid jobbat med att räkna mycket i huvudet och det blir inte 
jämt rätt, men för mig blir det ofta rätt”? 

3.3.2 En åländsk intervjusammanställning 
Denna intervjusammanställning omfattar en kvinnlig åländsk förstaårselev på gymnasiet 
samt vilka åsikter hon hade om sitt resultat efter att ha svarat på enkäten. Detta material är 
också bearbetat för att skydda berörda elevers och skolors identitet. Sammanställning tar 
ibland med gemensamma åsikter från alla de intervjuade eleverna från Åland. Materialet 
redovisas som en flyttande dialog med vissa instick och förtydliganden samt att enbart de 
svar som berör frågorna har tagits med: 

 
Observatören frågar: ”Vilken del av enkäten upplevde du som svår”? Observatören 

klargör att detta berör allt i enkäten, som exempelvis det var svårt 
att förstå en fråga. 
 

Eleven svarade: ”Det där”. Eleven pekar på multiplikationsuppgiften mer 
specifikt på talet 7,4 · 72,8. 
 

Den samlade åsikt: De intervjuade på Åland uppgav alla att denna del av enkäten var 
svår. 
 

Observatören frågar:  ”Det var alltså inte svårt att förstå frågorna”? 
 

Eleven svarade:  ”Ne”. 
 

Observatören frågar: ”Vilken del av enkäten upplevde du som lätt”? 
 

Eleven svarade: ”Additionen upplevd jag som lätt”. 
 

Den samlade åsikt: I de övrig resultaten framgick att frågorna på framsidan var lätt. 
 

Observatören frågar: ”Kan du förklara din räknestrategi i denna uppgift”? 
Observatören hänvisar till additionsuppgiften på andra sidan av 
elevens besvarade enkät. 
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Eleven svarade: ”Jag plussar ihop, jag sätter dem på varandra och plussar ihop”. 

Eleven pekar på sin algoritm som ser ut som exemplet nedan: 
 

     
 3 7 9 , 3 4

4 3 7 , 3  
8 1 6 , 6 4

 

: 816,64

 

 
Observatören frågar:  ”Du adderar alltså ental, tiotal och hundratal för sig ”? 

 

Eleven svarade:  ”Ja, precis”. 
 

Observatören frågar: ”Vad gör att du tror att ditt svar är rätt/fel i denna uppgift”? 
 

Eleven svarade: ”För att jag alltid har gjort så”. 
  

Observatören frågar: ”Vad brukar du göra när du räknar liknade uppgifter”? 
 

Eleven svarade: ”Ja, är det inte så stora tal så brukar jag räkna det i huvudet 
annars brukar jag ta miniräknaren”. 
 

Den samlade åsikt: Detta svar skiljer sig inte från de svar som de övriga intervjuade 
uppgav. I alla uppgifter som kommer gav gruppen liknade svar 
på denna fråga. 
 

Observatören frågar: ”Kan du förklara din räknestrategi i denna uppgift”? 
Observatören hänvisar då till subtraktionsuppgiften på elevens 
enkät. 
 

Eleven svarade:  ”Jag drar bort, det som ska dras bort, från det stora”. Eleven 
använder sig igen av en algoritm för att beräkna uppgiften, denna 
visas nedan: 
 

  10 10   10
 5 3 0 , 8  

 3 7 , 6 5
  4   9    3  , 1 5    

 

 : 493,5

 

 
 

Observatören frågar:  ”Vad betyder de här tiorna i din algoritm”? 
 

Eleven svarade:  ”Att jag lånar så att det blir rätt”. 
 

Observatören frågar:  ”Vad gör att du tror att ditt svar är rätt/fel i denna uppgift”? 
 

Eleven svarade:  Tystnad in någon minut. 
 

Observatören frågar:  ”Jag undrar om du kan ge en förklaring till vad som gör att du 
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tro svaret blir rätt”? 
 

Eleven svarade:  ”Ja, alltså det blir ju mindre”. Mer går inte att få ut från eleven. 
 

Den samlade åsikten:  Det förekom sällan någon förklaring på vad som gjorde att svaret 
kändes rätt eller fel bland de som intervjuade. Men någon 
hanvisade till att det är så som de har lärt sig göra dessa 
uppgifter. 
 

Observatören frågar:  ”Vad brukar du göra när du räknar liknade uppgifter”? 
 

Eleven svarade:  ”Är talet litet så räknar jag det i huvudet och om det är stort så 
räknar jag det med miniräknaren”? 
 

Observatören frågar:  ”Kan du förklara din räknestrategi i denna uppgift”? Denna gång 
är frågan hänvisad till multiplikationsuppgiften. 
 

Eleven svarade:  ”Det är en uppställning. Först så tar jag det första talet fyra och 
gångrar det övre talet. Sen så tar jag det andra talet sju och 
gångrar det övre talet och så lägger jag ihop för svaret”. Eleven 
använder sig av en algoritm men får inte fram rätt svar. Hennes 
beräkning visas nedan: 
 

    7 2 , 8
   ·  7 , 4
 2 4 9 , 6
 5 0 6 , 4

7 5 6 , 0

   

 : 756,0

 

 
 

Observatören frågar:  ”Vad gör att du tror att ditt svar är rätt/fel i denna uppgift”? 
 

Eleven svarade:  ”Ja vet inte”. Detta svar ges tillsammans med ett skratt. 
 

Observatören frågar:  ”Kan du förklara din räknestrategi i denna uppgift”? Denna gång 
är frågan hänvisad divisionsuppgiften. 
 

Eleven svarade:  ”Först försöker jag dela med två och sen så går jag vidare så”. 
Det framgår inte vad eleven menar, men det kan tänkas att hon är 
inne på att förenkla. Hennes svar är i alle fall fel då hon har 
angett fyra som svar. 
 

Observatören frågar:  ”Vad gör att du tror att ditt svar är rätt/fel i denna uppgift”? 
 

Eleven svarade:  ”Jag i detta fall är svaret fel, då fyra gånger fem inte blir 132”. 
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4 DISKUSSION 
Det framgår utifrån tabell ett från resultatdelen att det förekommer färre fall av 
algoritmanvändning i Sverige än på Åland. Detta var ett mycket förväntat resultat som 
stämmer med den tidigare opublicerade undersökningen. Utifrån den kunskapen drog jag 
förut slutsatsen att ålänningarna har det bättre i matematikens fyra grundräknesätt än 
svenskarna, då det också uppvisade ett större antal rätt. Det som vara problematisk förut var 
dock att jag personligen inte viste hur undersökning hade gått till på Åland, utan blev 
tilldelade material från min kamrat. Vi ser nu i samma tabell att resultatet fortfarande är 
lovande för ålänningarna, men inte i samma variation som det då var. Oavsett är deras resultat 
mycket intressant för frågeställningen och gör att deras låddiagram också fyller sin vikt i 
denna undersökning. I nästan alla resultat på ålänningarnas låddiagram är dessa bättre än för 
den svenska motsvarigheten, i alla fall om en person fokuserar sig på könsgrupperna. 
Ett annat resultat som är intressant är också det faktum att männens åsikt om sig själv ligger 
stadigt högra än kvinnorna i figurerna två till sex. 
Det har i denna undersökning gjorts en grundligare fördelning mellan algoritmanvändare och 
icke algoritmanvändare än den tidigare undersökningen, genom att de som enbart har uppgivit 
rätt svar har analyseras. Deras resultat gav upphov till de sista låddiagrammen i figur sju, som 
uppvisar en tydligare självförtroende hos algoritmanvändarna gentemot de som använder sig 
av alternativa lösningsmetoder. Det framgår också i och med procenten i denna figur att dessa 
också står för majoriteten av de rätta svaren, som visar på att algoritmanvändningen ger 
upphov till fler fall av rätt svar. 
Men då kommer intervjuerna och ger oss en klarare bild om vad som föreligger i bakgrunden. 
Det är tydligt att algoritmanvändare har klart för sig vad de behöver göra för att få fram rätt 
svar, men de saknar samtidigt förståelsen i hur det förekommer att deras metod ger rätt svar. 
En kan fråga sig vad som då gör att de skall ha algoritmer, i och med att de brukar och tror på 
dessa med samma anledning som de brukar och tror på deras miniräknare, ”Den har gett rätt 
svar hittills, så antagligen blir det rätt nästa gång”. Nu är det ju så att algoritmer ger rätt svar 
väldigt ofta vid normal användning, lika som för en miniräknare. Men frågan blir vad som 
händer med dessa elever om metoden inte gav rätt svar. Sker det då en reflektion över svaret 
eller accepteras det fullt ut och får fortgå utan något ifrågasättande? Konsekvenserna kan vara 
förödande i ett samhälle om befolkningen inte reflekterar över vad de gör. Något som har 
visat sig åtskilliga gånger i historien. 
Det vi ser i resultaten verkar vara tydligt och framgående. Men hur trovärdig är den data som 
har tagits fram och vad kan det dras för slutsatser från resultatet? Vad gör detta för 
forskningen? Dessa frågor är viktigt att känna till, så i följande underrubriker resultatets 
tillförlitighet, teoretisk tolkning och förslag till fortsatt forskning/praktisk tillämpning, 
behandlas frågorna mer ingående. 

4.1 Resultatets tillförlitlighet 
I och med att detta är ett examensarbete som begränsar sig till ett litet undersökningsmaterial 
på kort undersökningstid, är resultaten åtminstone värt en till omprövning, innan en mer stabil 
slutsats kan dras. I och med att detta arbete är en utökning från en tidigare undersökning höjs 
samtidigt undersökningens trovärdighet, då åtgärder har gjorts för att minska bristerna från 
den tidigare undersökningen. Då det kommer till reliabiliteten är detta en undersökning som 
skulle kunnas göras om och om igen. Men den är samtidigt mycket beroende av dagsformen 
på eleverna då de undersöks. Även om samma grupper av människor skulle undersökas, kan 
det om inte till och med kommer det att finnas små variationer i deras låddiagram. Däremot är 
informationen i underrubriken grovdata från resultatdelen en mer reliabel källa som troligt 
skulle stå sig vid en upprepad undersökning. Reliabiliteten bör också ifrågasättas då det 
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kommer till det material som är insamlat från Sverige. Eftersom cirka hundra elever inte är en 
speciellt stor mängd elever i Sveriges som det är på Åland. 
Enkätens tillförlitlighet i denna undersökning är däremot mycket högre än den tidigare och 
mycket vilar på dess utformning som progressivt har bearbetas fram till undersökningsdagen. 
Onödig information från förut har kastas bort och ersatts med frågor som berör deras 
självförtroende. En del saker har även lagts till, som exempelvis ett rutfönster som är till stöd 
för eleverna då de skall skriva sina svar till beräkningarna. Pilotstudierna i och kring enkäten 
gav också mycket information om förbättringar för undersökningen, var på en av dessa gav 
mig frågor som ger mig som observatör möjligheten att se vilka grupper som är bra att utföra 
gemförelse med. Dessa förekommer i figurerna två till fem. 
I dessa figurer framgår det att det är bättre att jämföra könsgrupperna emot varandra, vilket 
tydlig framgår i figur tre och att detta visar på att de grupper som har högst validitetsgrund är 
männen som inte skiljer sig lika mycket från varandra i figur två. I figur fyra och fem framgår 
det däremot att skillnaderna finns mellan Sverige och Åland mellan könsgrupperna i frågan, 
något som gör att dessa grupper därmed är intressanta för undersökningen. Tillsammans med 
tabell ett, där det visar sig att antalet algoritmanvändare skiljer sig åt mellan könsgrupperna, 
säger denna information mig att undersökningsgrupperna har måttligt liknande 
inställningsgrund, vilket är bra för undersökningen, samtidigt som de skiljer sig i 
inställningsgrunden som berör frågeställningen, vilket är intressant för undersökningen. I kort 
och gott, så är det ett bra undersökningsmaterial. 
För att öka validiteten och reliabilitet kring materialet sorterades alla som angivit rätt svar ut, 
oavsett grupptillhörighet, för att en neutral helbild skulle kunnas sammanställas mellan de 
som använder sig av algoritmer i sin beräkning, kontra de som inte använder sig av 
algoritmer, i figur sju vilket är den information som för undersökning är intressant att referera 
till då jämförelsen Sverige/Åland dras. 
Om undersökningen enbart skulle dra en slutsatt utifrån resultatet på enkäten, kommer viktig 
information inte komma med, vilket är viktigt för att en person skall förstå användningen av 
den information som slutsatsen har lett fram till. Därmed har intervjuerna varit viktig som 
extramaterial till undersökningen, så att tankarna kring frågan framträder och ger en person 
möjligheten att placera slutsatsen in i olika sammanhang, då slutsatsen enbart i sig själv 
möjligen inte ger en person förståelsen för användningen av den information som slutsatsen är 
tänkt att förmedla. 

4.2 Teoretisk tolkning 
Vad resultatet pekar på är att svenskar i en mindre utsträckning använder sig av algoritmer än 
ålänningar. Även det att svenskar i större grad också tillämpar flera alternativa räkneformer än 
ålänningar. Däremot är deras prestation på att få fram rätt svar sämre än ålänningarna och 
deras metoder är också svårare att kontrollera. Det är därmed inte så konstigt att svenska 
elever ibland får öva in felaktiga beräkningsstrategier, då dessa är framtagna av eleven själv, 
något som Arne Engström (2000) inser och talar om i sin artikel. Bengt Johansson (2006) och 
Göran Emanuelsson (1989) är också inne på att redovisningsformen inte får avvika för 
mycket från det normer som samhället har tagit fram, då detta kan orsaka problem. Något som 
Maria Larsson (2005) har konstaterat då hon undersökte problematiken med att det har bytts 
alldeles för många divisionsalgoritmer genom åren, så att vårdnadshavare inte längre känner 
igen deras barns beräkningsmetoder. Samtidigt har Jan Unenge (1989) en väldigt tydlig poäng 
med att ifrågasätta denna vårdslösa användning av standardalgoritmer, då det framgår från 
min undersökning att dessa elever i färre fall reflekterar över sina beräkningar. 
I undersökningen framgår det att eleverna har ett högre självförtroende i division än i 
multiplikation. Det förekom däremot fler fall av alternativa metoder för att svara på 
multiplikationen än divisionen, som nästan enbart bestod utav kortdivisioner. Undantaget är 
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för svenska kvinnor, där ordningen på vilken operationsform som de var mest självsäker i var 
det omvända. Det förekommer även fler rätta svar i divisionen än multiplikationen, vilket är 
ett intressant tillägg i denna diskussion i och med att vi ser att matematikmekaniken bakom 
division är mycket invecklat. Samtidigt framgår det från intervjuerna enbart ett fall av 
reflektion hos ålänningarna och ett fall av kunskap hos svenskarna, då frågor riktades mot 
divisionsuppgiften. 
Intervjuerna ger dock stöd för att utlärning av standardalgoritmer inte ger eleverna mer 
förståelse för sina beräkningar, men tyder i alle fall på att det ger dem säkrare metoder att ta 
fram rätt svar med. Något som är extra tydligt i figur sju där algoritmanvändare står för den 
större delen av de som har angett rätt svar. 
Det faktum att både figur sex och sju tyder på liknade resultat, nämligen att 
algoritmanvändare, så som ålänningarna är i större utveckling än svenskarena enligt tabell ett 
vilket de också borde ha eftersom kursplanerna skiljer sig åt, har ett högre självförtroende åt 
sina beräkningar är för denna undersökning något som ligger till grund för motivationen till 
slutsatsen. 

4.2.1 Slutsats för frågeställning 
Denna undersökning ville ge svar på följande frågeställning: 
- Har elever ett bättre självförtroende åt sina beräkningar om de använder sig av 

algoritmer i de fyra räknesätten addition, subtraktion, multiplikation och division? 
 
Enligt den data och information som framgått i undersökningen förekommer det fler fall av 
högre självförtroende åt sina beräkningar hos algoritmanvändare än de som använder sig 
av alternativa beräkningsstrategier. Det framgår också att den åländska skolformen har 
elever som presterar fler rätta svar, samt har ett högre självförtroende åt att deras svar är 
korrekta, än den svenska könsmotsvarighetsgruppen. Denna skillnad framgår tydligt hos 
männen, som enligt validitetsfrågorna som redovisas i figurerna två till fem är de bäst 
gemförbara grupperna i undersökningen. Men resultatet gäller även om enbart kvinnorna 
står för resultatet, samt om enbart Sverige/Åland skulle gemföras utan någon 
könsuppdelning. Det är främst figur sju som tydligt visar på motivationen till slutsatsen på 
frågeställningen. 

4.2.2 Slutsats för hypotesen 
Det är tydligt att svenska elever inte presterar lika bra som åländska elever i räkning och att 
deras självförtroende också är lägre, vilket stämmer än så länge med min hypotes. Det 
framgår även i intervjuerna att åländska elever har svårare för att motivera sina 
beräkningar då de får frågor kring dessa utan att hänvisa allt för mycket till algoritmernas 
regler. Det är däremot även svårt för svenska elever att förklara varför deras metod ger rätt 
svar. Något som säger emot min hypotes. Även om svenska elever har alternativa 
räkningsstrategier och därmed ger en varierat utbud av förklaringar. Är var elev för sig 
väldigt bunden till sin egen beräkningsmetod och avviker sällan från detta mönster i sin 
förklaring. Det förekommer, men inte på ett sådant sätt så att jag kan be eleven göra 
samma beräkningar, men med en annan strategi, utan att den påvisa något liknade mönster. 
Den svenska eleven som i detta examensarbete framhävs, var precis som den åländska 
eleven, den mest framträdande i att ange alternativa förklaringar. Men även dessa var 
mycket bundna till sin metod vid utfrågningen. 
Den åländska eleven utförde många reflektioner under intervjun, men utförde sällan några 
åtgärder. Hon var den enda algoritmanvändare som uppvisade en reflekterade sida, vilket 
var motivationen till att hennes svar togs med förutom att de påminde om de övriga 
algoritmanvändarnas svar. Den svenska eleven däremot gjorde många åtgärder och därmed 
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reflekterade mycket, vilket också var en anledning till att hans svar togs med i 
examensarbetet. 
Det för mig som fastnade mest i denna utfrågning var hur den svenska eleven uppgav en 
vilja att utföra alla beräkningar i huvudet, men samtidigt erkände att det förekommer fel 
ibland. 
Så vad ger detta för slutsats för min hypotes? 
Min hypotes var något korrekt angående vad min undersökning skulle få för resultat. Men 
med en mindre variation mellan gruppera än vad som var förväntat. 

4.3 Förslag till fortsatt forskning/praktisk tillämpning 
Det är min förhoppning att resultatet tillför en aspekt till forskningsdebatten om algoritmens 
betydelse i undervisningen. Då mitt resultat pekar på att algoritmer ger elever ett högre 
självförtroende för sina beräkningar och säkrare räknemetoder än de som får ta till sig den 
mer förståelse baserade beräkningsformerna. Men vad betyder detta för undervisningen? 
Jag misstänker att de elever som har ett högre självförtroende för sina beräkningar också 
möter andra delar av matematiken mer öppet, då det inte har svårigheter i att få fram rätt svar i 
grundberäkningar. Något som är värt att undersöka. 
Jag misstänker även att algoritmens systematiska utlärning på Åland möjligtvist gör så att 
svaret är mer viktigt än själv motivationen till svaret, som kan leda till att felaktiga svar 
möjligen gör så att metoden inte ifrågasätts. Något som också är värt att undersöka. 
Det är mycket intressant att elever från Sverige har flera tillvägagångssätt då de löser 
uppgifter, frågan är om dessa förvirrar eleverna, eller stärker dem i den dialogbaserade 
motivationen till matematiken? 
En högaktuell fråga för vårt samhälle idag, är om dessa alternativa beräkningsmetoder får för 
mycket uppmärksamhet i undervisningen idag, så att mer tid av undervisningen läggs på 
räkningsresonemang framför matematikresonemang och hur påverkar detta den svenska 
matematikförståelsen? 
Eftersom det framgår att svenska elever använder sig av flera metoder för att utföra 
beräkningar bör motivationen till svaret var mer framgående, så att läraren enklare kan 
korregera felaktiga beräkningsstrategier, frågan är hur mycket förekommer det i grundskolans 
matematik att enbart svar accepteras? Jag ser här enorma risker för svenska elever att vidta 
felaktiga beräkningsstrategier som för läraren skulle kunna gå förbi utan korregering. Något 
som Arne Engström (2000) också påpekar. 
Rent praktisk ser jag fördelar med att ge elever som finner bekymmer med de grundläggande 
beräkningarna en algoritm, då det framgår att deras självförtroende enligt undersökning då 
skulle vara lite högra. Något som då skulle kunna vara nyckeln till att lösa deras bekymmer 
till matematik. Motivation är nyckeln till många elever, med andra ord vill vi att de skall tro 
på sig själv och finna det som de gör, roligt och intressant. Frågan är då om elever uppfattar 
ämnet matematik mer intressant om de också behärskar algoritmer? 
En annan fråga värt att forska på är varför kvinnor upplever matematiken svårare än vad män 
gör? 
Sist så anser jag att ämnet om algoritmens vara eller inte vara bör utforskar mera och med ett 
större perspektiv. Den forskning som jag har tagit del av i mitt examensarbete upplever jag 
har en begränsad tidslängd i sina frågeställningar. Oftast handlar det om grundskolans tidigare 
år eller grundskolans lite senare år, men väldigt lite om undervisningens helhetsföljd. Hur 
präglar den lilla ändringen i grundskolan om åsikter kring matematikens grundläggande 
räkneoperationer helheten i skolutbildningen? Denna fråga är för mig intressant, för just nu 
pekar mitt resultat på att elever från första året i gymnasieskolans yrkesprogram, inte kan 
klarar av beräkningar som 5,4 · 32,8, vilket är ett typiskt exempel på ett tal som skulle kunna 
förekomma på exempelvis en byggplats. För det är sällan utifrån egna erfarenheter som 
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måtten vilket mäts på en byggplats är i exakta centimeter eller meter och så vidare. I de flesta 
fallen förekommer det decimaler i verkligheten och skall inte våra elever veta hur man räknar 
med dessa? 
Jag som lärare vill förespråka mer utbildning inom bråk och algebra vilket enligt mig ger 
eleverna en bra förståelse för räkning. Men i verkligheten har svenska elever och samhället en 
uppfattning om att tal i decimalform oftast skall ses som det rätta svaret. Samtidigt pekar min 
undersökning på att dessa elever inte kan hantera sina beräkningar i decimalform och får ett 
lågt självförtroende. 
En låg bråkförståelse, dåliga algebraförståelse samt en bristande säkerhet hos svenska elever 
åt sina egna räkningsstrategier med tal i decimalform, gör att en måste fråga sig själv ”vilken 
metod vill vi att svenska elever skall kunna förlita sig på”? 
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BILAGOR 

Bilaga 1 (Enkätunderlag) 
Enkätnummer: NRXXX

 
Denna enkät är på två sidor. Din medverkan i denna enkät kommer vara fullständigt anonym. 
Information som lämnas i denna enkät kommer att bearbetas och sammanställas i ett 
examensarbete. Enkätens syfte är att vara ett underlag för diskussion och reflektion berörande 
examensarbetets frågeställning. Din medverkan i denna enkät är uppskattad. Försök ge svar till 
enkätens frågor så gott som du kan.  Lycka till samt tack i förhand för din medverkan! 
 
Kryssa i ditt kön: 
 Man 
 Kvinna 

 
Kryssa i om du har gått enbart en Svensk eller Åländsk grundskola: 
 Ja, jag har enbart gått en Svensk eller Åländsk grundskola. 
 Nej, jag har gått en grundskola bortom dessa alternativ. 

 
Sätt ett kryss på linjen om vart du vill placerad dig i följande frågor: 
1.  Vad anser du om ämnet matematik?
Tråkigt    Roligt

 
Svårt    Lätt 

2.   Hur trygg känner du dig i matematik?
Svag    Stark 

 
3.  Hur trygg känner du dig i de fyra räknesätten (+, –, ∙, /)? 
Svag    Stark

 
Dra ett sträck från termen till det uttryck som du anser stämmer: 

13 – 78 ∙ 
76/42 ∙ 
6 ∙ 32 ∙ 

47 + 57 ∙ 

  ∙ Multiplikation 
∙ Subtraktion 
∙ Addition 
∙ Division 

 
Fyll i svar till följande frågor: 
4.   Olle fyller den 13december, Frida är fyra dagar äldre än Olle. 

Vilken dag fyller Frida år?  SVAR:   
5.  Kalle kör i 90km/h till Malmö och når staden på häften så lång tid 

som det brukar ta att åka från hans hem. 
Hur fort brukar Kalle köra från sitt hem till Malmö?  SVAR:   

 
I de följande uppgifterna, på andra sidan av detta blad, skall du fylla i ditt svar till uppgiften i 
svarsrutan. Du har blivit tilldelade ett område. I detta område ska du redovisa din beräkningsmetod 
som du har använt dig av för att få fram ditt svar. Denna undersökning är intresserad av vad du 
känner kring uppgiften, så sätt även ett kryss på linjen där du vill placera dig bland sidofrågorna kring 
uppgiften. 
Lycka till! 
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Beräkna 379,34 + 437,3 samt fyll i ert svar:   

                                     

                       

                                     

                                     

                       

                       

                                     

                                     

                     
SVAR:   

                     
 

Sätt ett kryss på linjen för att svara: 
1. Hur var det att utföra uppgiften?
Svårt  Lätt 
 
2. Hur säker är du på att svaret är rätt? 
Lite Mycket

3. Hur känner du dig i addition? 
Svag  Stark 

 
Beräkna 530,8 – 37,65 samt fyll i ert svar: 

 

                                     

                                     

                       

                                     

                                     

                                     

                       

                                     

                     
SVAR:   

                     
 

Sätt ett kryss på linjen för att svara:
1. Hur var det att utföra beräkningen? 
Svårt  Lätt 
 
2. Hur säker är du på att svaret är rätt? 
Lite  Mycket 

 
3. Hur känner du dig i subtraktion? 
Svag Stark

 
Beräkna 7,4 ∙ 72,8 samt fyll i ert svar: 

 

                                     

                                     

                                     

                       

                                     

                                     

                                     

                       

                     
SVAR:   

                     
 

Sätt ett kryss på linjen för att svara: 
1. Hur var det att utföra beräkningen? 
Svårt Lätt

2. Hur säker är du på att svaret är rätt? 
Lite  Mycket 
 
3. Hur känner du dig i multiplikation? 
Svag  Stark 

 
Beräkna 132/5 samt fyll i ert svar: 

 

                                     

                       

                                     

                                     

                       

                                     

                                     

                                     

                     
SVAR:   

                     
 

Sätt ett kryss på linjen för att svara: 
1. Hur var det att utföra beräkningen?
Svårt  Lätt 
 
2. Hur säker är du på att svaret är rätt? 
Lite Mycket

3. Hur känner du dig i division? 
Svag  Stark 

 
Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2 (Intervjufrågor) 
Allmänna intervjufrågor: 
 Vilken del av enkäten upplevdes som svår? 

 Vilken del av enkäten upplevades som lätt? 

 Hur upplevdes enkäten i sin helhet (kryssfråga alternativ svår/lätt)? 

Svår    Lätt 

 
Riktade intervjufrågor till de sista fyra uppgifterna: 
 Hur självsäker känner du dig inför liknade uppgifter (kryssfråga alternativ lite/mycket)? 

Lite    Mycket

 
 Kan du förklara din räknestrategi i denna uppgift? 

 Vad gör att du tror att ditt svar är rätt/fel i denna uppgift? 

 Vad brukar du göra när du räknar i liknade uppgifter? 

 Hur självsäker känner du dig nu i denna uppgift (kryssfråga alternativ lite/mycket)? 

Lite    Mycket

 
 


