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Abstract 

This systematic review investigates common errors within standard addition and subtraction 

algorithms along with the pros and cons that come with teaching algorithms in primary 

school. The purpose of this study is to get an overview and an understanding of what standard 

written algorithms contributes with in primary schools. In the process of collecting data we 

have searched for peer reviewed articles from a database. This provided us with 

recommended articles which resulted in our choice of using snowballing as a second data 

collection strategy. The main results of this study show that the most common misconceptions 

are the ones involving carrying and borrowing. The main pros regarding standard written 

algorithms are that this is an easy strategy to get the correct results. The central cons in our 

study are that the conception of place value and number sense are affected negatively by using 

this strategy. Our conclusion in relation to our discoveries is that standard written algorithms 

are not suitable to teach in primary school, the strategy is more appropriate in higher grades in 

school. 

Key words: algorithm, addition, subtraction, understanding, learning, misconceptions, bugs 

 

Sammanfattning 

Denna systematiska litteraturstudie undersöker vanliga missuppfattningar inom skriftliga 

algoritmer inom addition och subtraktion. Vi undersöker även vilka för- och nackdelar som 

uppkommer av strategin inom lågstadieundervisningen. Syftet med denna studie är att få en 

överblick av och förståelse för den skriftliga algoritmens roll i lågstadieskolor. I 

datainsamlingsprocessen har vi sökt efter vetenskapligt granskade artiklar från en databas. 

Detta gav oss rekommenderade artiklar, vilket resulterade i snöbollsurval som var vår 

kompletterande sökstrategi. Huvudresultatet som denna studie visar är att de vanligaste 

missuppfattningarna är de som innehåller växlingar och minnessiffror. De mest centrala 

fördelarna i denna studie är att algoritmer är en lätt strategi som ger korrekta svar. De största 

nackdelarna i vår studie är att uppfattning om positionssystemet samt taluppfattningen blir 

negativt påverkade av denna strategi. Vår slutsats utifrån dessa fynd är att den skriftliga 

algoritmen inte är anpassad för undervisningen i lågstadiet, utan är mer lämplig för högre 

årskurser i skolan. 

Nyckelord: algoritm, addition, subtraktion, förståelse, lärande, missuppfattningar, inkorrekta 

lösningar 
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1 Inledning 
De flesta som har gått i grundskolan har mött matematiska uppställningar och på så sätt lärt 

sig algoritmer som en effektiv strategi för att räkna ut problemlösningar (Unenge, 1999). Men 

för att förstå innebörden av skriftliga algoritmer behövs en grundläggande matematisk 

kunskap och att ha kunskap om algoritmers procedur kan vara svårare än vad man tror.  

Skriftliga algoritmer utgör en historisk del inom matematiken, förr var algoritmer strategier 

som var tvungna att läras ut. Dessa metoder har arbetats med under flera hundra år och på sätt 

har algoritmerna utvecklats till att bli smidiga strategier att använda inom matematiken. Detta 

är anledningar till varför algoritmer fortfarande ingår i undervisningen (Hedrén, 2001). 

Hedrén (2001) ifrågasätter dock de skriftliga algoritmernas existens inom skolan som tillhör 

dagens samhälle, eftersom det nu finns andra effektiva metoder som finns nära till hands, som 

exempelvis miniräknaren. Behovet av att elever lär sig skriftliga algoritmer ligger inte lika 

mycket i fokus i dagens skolor som det har gjort historiskt sett. 

I kursplanen för matematik, för årskurserna 1-3 formuleras detta som centralt innehåll: 

”Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning 

och vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas användning i olika 

situationer.” (Skolverket, 2011 s 63) Utifrån detta citat görs det tydligt att skriftliga 

beräkningsmetoder är en del av matematiken som ska behandlas inom dessa årskurser. 

Algoritmer är en form av skriftliga metoder och därför kan de räknas in i det centrala 

innehållet, vilket Hedrén (2001) tydliggör med sin definition av vad skriftliga räknemetoder 

innebär: från allt som innefattar anteckningar för att underlätta för arbetsminnet, till att 

genomföra en standardalgoritm som noterar varje steg av räkneoperationen. 

Den svenska läroplanen (Skolverket, 2011) är något som verksamma lärare måste förhålla sig 

till i sin planering av undervisningen, då Skollagen (SFS 2010:800) kap 1, 11 § fastställer att 

den gällande läroplanen ska följas av alla som är verksamma inom skolverksamheten, där mål 

och riktlinjer för samtliga ämnen presenteras. Med detta som grund tolkar vi skriftliga 

algoritmer som aktuellt område inom matematikdidaktiken som berör även tidigare skolår. 

Algoritmer bygger på grundläggande räknelagar och regler (Löwing, 2008) och att inte förstå 

innebörden av dessa kan vara en anledning till varför matematiken är ett av de skolämnen som 

anses som svårt enligt eleverna på våra tidigare VFU-skolor. Algoritmer är en del av 

aritmetiken som anses som abstrakt (Löwing & Kilborn, 2002) och detta ser vi kan vara en 

orsak till att olika typer av missuppfattningar förekommer när eleverna beräknar algoritmer. 
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Missuppfattningar och systematiska fel kan uppstå ur bristen på kunskap gällande algoritmens 

procedur (Hatano, Amaiwa & Inagaki, 1996). Genom att studera tidigare forskning som 

utförts på området, vill vi undersöka vanliga missförstånd som kan uppkomma vid 

användning av skriftliga algoritmer och vad skriftliga algoritmer innebär för 

matematikundervisningen samt för elevernas utveckling. Det procedurella lärandet som sker i 

beräknandet av algoritmer har tidigare haft stor betydelse. Detta lämnar funderingar om vad 

dagens undervisning av metoden bidrar med för konsekvenser som berör det konceptuella 

lärandet. 

2 Syfte och frågeställning 
Syftet med detta arbete är att få en överblick och förståelse för den skriftliga algoritmens roll 

inom matematiken i lågstadieskolor. Förutom detta vill vi bidra med att sammanställa 

kunskap på området för att ge förutsättningar att utveckla elevernas matematiska förmågor, 

och på det sättet få verktyg för att kunna förebygga missuppfattningar. Dessa verktyg ser vi 

leda till att eleverna får baskunskaper i matematik. I vår avgränsning blir inriktningen 

skriftliga algoritmer inom addition och subtraktion, eftersom dessa räknesätt är mest relevanta 

för elevers tidiga matematikutveckling. 

Våra frågeställningar är: 

 Vilka missförstånd är vanliga hos elever då de använder sig av skriftliga algoritmer 

inom addition och subtraktion? 

 Vad finns det för fördelar och nackdelar med att lära sig skriftliga standardalgoritmer 

inom addition och subtraktion samt vilka konsekvenser kan uppkomma genom 

undervisningen av algoritmer? 

3 Teoretisk bakgrund 
Inom detta avsnitt presenteras bakgrunden till användandet av skriftliga algoritmer. Vi har 

kategoriserat respektive inriktningsområde som grundar sig i de olika perspektiv på algoritmer 

som vi behandlar i vår studie. Dessa kategorier benämner vi som kunskap och förståelse, 

baskunskaper, huvudräkning och skriftlig huvudräkning samt skriftlig algoritm. Innan vi går 

in djupare i vår uppsats vill vi definiera de centrala begrepp som förekommer i vår studie: 

 Skriftlig algoritm benämner vi som likvärdig med standardalgoritm och i våra 

beskrivningar använder vi även ordet algoritm. Dessa tre begrepp har samma 

betydelse i vår mening, vi använder dessa variationer för att få ett rikare språk i texten. 
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En utförligare definition av skriftliga algoritmers uppbyggnad följer i avsnittet 

”skriftlig algoritm”, och liknas vid en standardiserad uppställning av tal som beräknas 

vertikalt. 

 Missuppfattningar eller missförstånd ser vi som synonyma med varandra, där eleverna 

har gjort någon felberäkning inom en skriftlig algoritm som grundar sig i brist i 

procedurkunskapen eller begreppsförståelsen. Felberäkningarna kan ha uppkommit 

genom slarv vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och återkommande 

missuppfattningar inom algoritmer. 

 Fördelar respektive nackdelar inriktar sig enligt vår definition till skriftliga algoritmers 

betydelse för elevers förståelse och lärande samt anledningar till bibehållandet eller 

avvecklandet av algoritmer i undervisningen. Utöver detta anser vi även att lärares och 

föräldrars uppfattning om algoritmer som lösningsmetod relateras till för- och 

nackdelar. 

 Konsekvenser som förekommer i vår studie är relaterade till vad algoritmer bidrar med 

för elevers lärande och förståelse. Dessa konsekvenser är anknutna till för- och 

nackdelar i användningen av skriftliga algoritmer. 

 Lärande och förståelse är två snarlika begrepp som vi ser kompletterar varandra. I 

vissa avseenden kan det dock vara värt att skilja dessa åt. Lärande anser vi kan 

representera processer som sker hos eleven, där både procedurell och konceptuell 

kunskap kan utvecklas. Förståelsen finner vi vara mest inriktad på konceptuell 

kunskap och grundar sig i att eleven förstår innebörden av matematiska begrepp och 

relationerna mellan dessa. Lärandet är föränderligt medan förståelse kan vara både 

föränderligt och konstant, eftersom eleven har förkunskaper som redan finns. 

 Matematiska baskunskaper definieras som olika delmoment inom den tidiga 

matematikutvecklingen som anses som grundläggande. Till detta område räknas bland 

annat taluppfattning, förståelse för positionssystemet, grundläggande räknelagar samt 

kunskap inom addition och subtraktion.  

3.1 Kunskap och förståelse 
Det finns flera olika sätt att definiera kunskap inom matematiken, Lindgren (2011) benämner 

två av dessa som procedurell kunskap och konceptuell kunskap. Procedurell kunskap kan 

delas upp på två vis, ena sättet handlar om att kunna hantera det matematiska symbolspråket, 

och det andra sättet handlar om kännedomen om vilka regler och procedurer som uppkommer 

i till exempel algoritmer. Konceptuell kunskap eller begreppsförståelse innebär att ha kunskap 
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om begreppens innebörd och tillämpningar inom matematiken (Lindgren, 2011). Ett exempel 

som kommer att behandlas i detta arbete är begreppet positionssystemet. Att eleven har 

begreppslig kunskap inom detta område betyder att hen har kännedom om vilket värde de 

olika talsorterna representerar. 

Matematiken innehåller lagar och regler som behöver följas för att uträkningen ska bli giltig. 

Löwing och Kilborn (2002) beskriver vikten av att eleverna skapar förståelse för vilken 

funktion lagarna fyller inom matematiken. Genom att eleverna når denna förståelse kan det 

leda till att matematiken känns meningsfull, vilket bidrar till att motivationen för ämnet ökar. 

Rockström (2006) beskriver att metoder som miniräknare och skriftliga algoritmer inte ställer 

krav på elevernas kognitiva förmåga och inte ger någon utmaning inom matematiken. Detta 

leder till att motivationen sjunker. 

Det finns kritik gentemot elevernas förståelse av algoritmer. Eleverna utvecklas inte i sitt 

matematiska tänkande genom denna metod (Marklund, 1993). Denna typ av argument bildar 

en debatt om hur mycket utrymme skriftliga algoritmer ska få i svensk undervisning. Idag 

handlar undervisningen om att eleverna ska utveckla en förståelse, mer än att traggla 

matematik. Kunskap enligt Skolverket (2011) innebär att eleverna ska utveckla förtrogenhet, 

förståelse, färdighet och besitta faktakunskaper.  

I Canobis (2005) studie prövades elevernas förmåga att räkna med addition och subtraktion. 

Studien visar att de flesta eleverna förstod den kommutativa lagen, vilket innebär att 

a+b=b+a, med detta menas att när det gäller addition av positiva heltal spelar det ingen roll i 

vilken ordning räkneoperationen utförs (Sollervall, 2007). Canobis (2005) slutsats blev att en 

viktig del i den matematiska utvecklingen för eleverna är att förstå att det finns ett förhållande 

mellan addition och subtraktion. Canobi och Bethune (2008) styrker argumentet i sin studie 

där de konstaterar att elevernas förståelse av relationen mellan de fyra räknesätten är en av 

byggstenarna till att utveckla grundläggande aritmetisk förmåga, som elever behöver för att 

kunna ta sig an algoritmer. 

3.2 Baskunskaper  
Löwing och Kilborn (2002) påpekar att elever är olika och behöver olika mycket stöd och 

hjälp för att komma framåt. De framför även att elever har olika förkunskaper, vilket innebär 

att de har olika förutsättningar att ta till sig matematiska problem, och saker som motivation 

och intresse spelar också in på elevernas matematiska utveckling. Löwing och Kilborn (2002) 

föreställer individualisering som en komplex lösning på elevernas olikheter. Eftersom 
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skolklasserna är stora varnar författarna för att i praktiken fungerande individualisering ibland 

kan vara lite av ett ouppnåeligt mål. I avsikt att läraren ska få tillräcklig kunskap för att ta sig 

an detta problem behövs didaktisk kompetens, något som innebär att ha teoretisk och praktisk 

kunskap om vilka olika vägar som finns för att nå en lösning av ett matematiskt problem.  

Cheng (2011) redogör för en strategi som utvecklar elevernas taluppfattning, nämligen 

ramsräkning där räkning sker ett steg i taget, genom att exempelvis räkna på fingrarna. Dock 

finns det även nackdelar som Cheng (2011) redovisar: att alltid tillämpa ramsräkning är inte 

optimalt för mer avancerad matematik. Denna typ av strategi gynnar inte den matematiska 

utvecklingen, utan kan istället bromsa den. Johansson (2011) klargör att räkneorden har andra 

funktioner än att ingå i en räkneramsa. Elever behöver skapa förståelse för tals användning 

och inse att räkneorden förekommer i många olika former: uppräkning, ordningstal, antal, 

beteckning och mätetal. Cheng (2011) uppmuntrar användandet av decomposition strategy, 

som enligt vår översättning betyder uppdelning av tal, vilket kan tillämpas på mer avancerad 

matematik eftersom strategin går att generalisera. Utfallet av författarens studie visar att 

uppdelning av tal kan introduceras redan hos femåringar, vilket betyder att denna strategi är 

ett alternativ till att ramsräkna. Taluppdelning är något som Löwing (2008) diskuterar och 

förklarar som viktigt för elever att behärska vid uppgifter som innehåller exempelvis 

tiotalsövergångar. Då eleven ska lösa talet 8+5 kan hen dela upp siffran 5 i två termer; 2+3, 

och därefter lösa talet som 8+(2+3)=(8+2)+3=10+3=13. 

God taluppfattning är en viktig faktor för att kunna utföra matematiska problem, klarlägger 

Bergius, Emanuelsson, Emanuelsson och Ryding, red. (2011). Taluppfattning är en del av den 

konceptuella kunskapen (Lindgren, 2011). Utöver detta behöver eleverna övrig 

begreppsförståelse, och grundläggande aritmetisk förmåga (Löwing, 2008). Detta betyder att 

de behärskar de fyra olika räknesätten och andra matematiska begrepp, samt kan läsa och 

skriva matematiska problemformuleringar korrekt och automatiserat. För att kunna utföra en 

för årskurs tre mer avancerad algoritm som innehåller minnessiffror krävs det att eleven har 

kunskap om vad minnessiffrorna symboliserar och hur de används i uträkningen, inom både 

addition och subtraktion. Löwing (2008) skildrar även elevers steg i utvecklingen av 

kompetensen att utöva algoritmer, från att kunna utföra enkla additioner med bara två tal utan 

tiotalsövergång, ex. 5+3=8 till att slutligen kunna utföra mer utmanande algoritmer med en 

eller flera minnessiffror och tiotals- och därefter även hundratalsövergångar. Grevholm (2012) 

redogör för andra kvalitéer som eleven behöver inneha för att kunna behärska och ha 

möjlighet att förstå innebörden av en skriftlig algoritm. Två grundläggande verktyg som 
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eleverna bör automatisera är lilla och stora additionstabellen, som bygger på additioner där 

summan blir som högst 10 respektive 20. Det andra hjälpmedlet är lilla och stora 

subtraktionstabellen som grundar sig i samma princip men där lilla tabellen sträcker sig upp 

till siffran 9 respektive 19. Lunde (2011) klargör att utifrån erfarenhet blir det abstrakta inom 

matematiken mer konkret, och därför underlättar förkunskaper för förståelsen.  

Moeller, Pixner, Zuber, Kaufmann och Nuerk (2011) stöder Löwings (2008) resonemang om 

att taluppfattning är en av grundstenarna i den matematiska utvecklingen. Moellers et al. 

(2011) studie visar att elever som hade god taluppfattning och behärskar positionssystemet 

hade bättre förutsättningar för att senare i utbildningen utveckla sin aritmetiska förmåga på ett 

effektivt sätt, och därmed ökar elevernas förmåga att ta sig an skriftliga algoritmer.  

3.3 Huvudräkning och skriftlig huvudräkning 
Färdigheten att kunna utföra huvudräkning är en grundläggande kunskap att inneha för att 

fortsätta utvecklas inom matematiken. Alla former av beräkningar utgår ifrån någon sorts 

huvudräkning (Hedrén, 2001).  

Innan uppfinnandet av miniräknaren krävdes mer av människans matematiska kapacitet. 

Människan behövde lära sig lösningsstrategier för att på ett effektivt och korrekt sätt kunna 

beräkna matematiska problem. Därigenom föddes bland annat algoritmer för att underlätta 

beräkningar inom de fyra räknesätten; addition, subtraktion, multiplikation och division 

(Löwing, 2008).  

Löwing och Kilborn (2002) tydliggör att det finns olika inriktningar inom huvudräkning, som 

är ett paraplybegrepp över räknemetoder som utförs med bara hjärnan som hjälp, ibland med 

stöd av papper och penna för att minnas alla steg i processen. Skriftliga 

huvudräkningsmetoder kan eleverna ibland skapa själva, och då kallas de informella 

räknemetoder. Hedrén (2001) beskriver att användandet av informella metoder utvecklar 

taluppfattningen och det blir även tydligt för eleven vilka steg som genomförts i uträkningen, 

vilket kan gynna både den konceptuella och procedurella kunskapen (Lindgren, 2011). 

Hedrén (2001) klarlägger vidare att missuppfattningarna av proceduren minskar då eleven 

uppfunnit metoden själv. Informella räknemetoder kan vara olika väl anpassade till problemet 

som räknas, och vissa går även att tillämpa på andra problem. De formella räknemetoderna 

beskriver Löwing och Kilborn (2002) som ett system av räkneoperationer som är anpassade 

till alla uppgifter av liknande karaktär. Dessa behöver eleverna ofta hjälp med att utveckla, för 

att något steg inte ska missas och påverka resultatet. 
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Användningen av skriftliga uträkningar beror på att det finns begränsad plats i människans 

arbetsminne och behöver därför underlätta de matematiska operationerna genom att göra 

anteckningar. De skriftliga deloperationerna som finns till hands inom skriftlig huvudräkning 

stöder minnet i hjärnan på så sätt att fokus förflyttas från att minnas alla räkneoperationer som 

gjorts till innehållet i den matematiska uträkningen (Hedrén, 2001). 

En form av skriftlig huvudräkning är skriftliga algoritmer (Hedrén, 2001). Lindgren (2011) 

förklarar att för att kunna hantera algoritmer behövs procedurell kunskap, där kännedom om 

hur proceduren går till ligger i fokus. 

3.4 Skriftlig algoritm 
  

 

 

Definitioner av beståndsdelarna i additions- och subtraktionsuppställningar (Sollervall, 2007)  

En skriftlig algoritm, eller standardalgoritm definieras härmed som en uppställning av talen 

som ska beräknas, lodrätt, med entalen i en kolumn längst till höger, därefter står tiotalen i en 

annan kolumn till vänster om entalen och så vidare (Sollervall, 2007). Löwing och Kilborn 

(2002) benämner algoritmer som en serie räkneoperationer som utförs steg för steg, i den 

skriftliga algoritmen utförs de från höger till vänster och inte tvärtom, som annars är vanligast 

vid huvudräkning utan hjälpmedel samt annan skriftlig huvudräkning. Löwing (2008) 

förklarar vidare att entalen som är placerade ovanpå varandra längst till höger, adderas eller 

subtraheras först. Därefter räknas tiotal för sig och hundratal för sig på samma sätt som 

entalen. Detta visar tydligt alla deloperationer som ska utföras och bygger på 

positionssystemet med basen tio. Malmer (1984)beskriver algoritmer som att eleven kopierar 

siffrorna från det matematiska problemet och skriver in dem i algoritmen utan någon 

eftertanke på siffrornas värde och betydelse. 

Löwing och Kilborn (2002) klargör att den vanligaste skriftliga algoritmen som används i 

Sverige är komplicerad jämfört med algoritmer som används i andra länder, vilket kan vara en 

bidragande faktor till att elever kan ha svårigheter med att förstå algoritmens alla 

räkneoperationer. Löwing (2008) påpekar att algoritmer har ändrats under tidens gång, samt 

att de varierar sig mellan kulturgränser.  

  
 35 
+ 21 

 56 

 35 
- 21 

 14 

Minuend 

-

Subtrahend 

= 

Differens 

 

Term  

+ 

Term 

= 

Summa 
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I skriftliga algoritmer inom subtraktion är ett vanligt fenomen att ”låna” eller att ”växla” från 

tiotal till ental eller hundratal till tiotal t ex för att kunna utföra subtraktionen. Löwing och 

Kilborn (2002) kritiserar detta eftersom fenomenet inte är verklighetstroget. Detta kan 

medföra att det känns för abstrakt för eleven, och att då lära sig en procedur inom beräkningen 

utantill som inte har något tydligt syfte kan kännas onödigt och förvirrande. Att bara öva efter 

ett mönster utan att förstå innebörden menar författarna resulterar ofta i att eleverna inte 

uppmärksammar då de missat ett steg och då blir hela uträkningen inkorrekt. 

4 Metod 
Vi har gjort en systematisk litteraturstudie, där vi har utgått från tidigare forskning för att söka 

svar på våra frågeställningar. Enligt Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) är 

syftet med denna typ av studie att sammanställa tidigare forskning och därefter få fram en 

syntes som bildas av ett underlag av aktuell forskning. 

4.1 Datainsamlingsmetod 
Vår studie grundar sig i vetenskapliga tidskriftsartiklar där ERIC Ebsco har varit sökmotorn 

som vi har använt. Arbetet började med att vi antecknade olika ord som kunde vara 

intressanta för området. För att finna synonymer eller liknande kombinationer tog vi hjälp av 

funktionen ”Thesaurus” i databasen ERIC Ebsco. Vi tillämpade en pilotsökning för att få en 

överblick av ämnets olika infallsvinklar. Artiklarna som vi ansåg vara mest intressanta för 

inspirationens skull var Moeller et al. (2011) och Robinson och Dubé (2012). Dessa två 

studier gav oss idéer om vilka framtida sökord vi kunde använda, genom att se över deras 

nyckelord de valt att publicera i artikeln. Vi ifrågasatte vad det var vi ville få ut av arbetet, 

därefter växte kärnbegreppen fram som kom att utgöra basen av vår uppsats.  

De två slutgiltiga sökningarna som utgör innehållet av materialet har vuxit fram efter att ha 

provat oss fram med olika variationer och kombinationer av sökord. I sökning 1 är 

kombinationen av sökorden: Algorithm AND Subtraction OR Addition AND Understanding 

AND Learning. Anledningen till varför vi valde att använda oss av orden AND och OR är att 

AND bidrar till en mer preciserad sökning där samtliga ord behöver finnas med i artiklarna 

som är av grundläggande karaktär i vår studie. Valet av ordet OR mellan Subtraction och 

Addition innebär att vår sökning skulle få ett bredare urval av artiklar med dessa nyckelord. 

Det engelska ordet OR betyder eller på svenska och det är därför vår sökning blev bredare 

eftersom det genererar artiklar som innehåller ordet Subtraction eller Addition.  
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Sökordet Algorithm har vi valt för att detta är vårt huvudområde. Vi ville avgränsa detta 

område och även inrikta till lågstadiematematik, därav valdes orden Subtraction och Addition. 

Utan denna avgränsning resulterade sökningen i mer avancerade algoritmer såsom 

multiplikation och division, vilket normalt inte tillämpas i lågstadiet. Utöver detta valde vi 

ordet Understanding, som är kopplat till eleverna i förhållande till algoritmer inom addition 

och subtraktion. Detta ord valdes eftersom vi är intresserade av elevernas förståelse inför 

algoritmer. Till sist valdes även ordet Learning, som utgör elevernas lärande då de räknar med 

algoritmer. Genom att använda de två sista orden i sökningen kunde vi se att fördelar och 

nackdelar med algoritmer framträdde tydligare. Anledningen till varför vi inte sökte på 

fördelar och nackdelar (eng. pros and cons) var att antalet sökträffar var begränsat, och gav 

oss inte den empiri vi sökte. Därför var vi tvungna att utläsa för- och nackdelar på ett mer 

kvalitativt sätt, där vi djupläste artiklarna för att kunna kartlägga dessa.  Learning och 

Understanding är två begrepp som specificerar vår sökning ytterligare, till att inrikta sig på 

konsekvenserna som framträder då elever blir undervisade inom skriftliga algoritmer, där 

elevernas lärande och förståelse är i fokus. Anledningen till varför vi valde att kombinera 

Understanding och Learning är att vi, som vi tidigare nämnt, ser att dessa begrepp 

kompletterar varandra. De är även två centrala begrepp inom skolväsendet. Vid 

pilotsökningen använde vi oss även av sökord som Misconception och Misunderstanding. 

Dessa valde vi att utesluta ur den slutliga sökningen eftersom de artiklar som genererades vid 

användningen av dessa sökord även ingick i den slutliga sökningen. 

I sökning 2 har vi endast ett sökord som består av två sammanhängande ord: Standard 

algorithm. Denna sökning ansåg vi vara avgränsad redan från början med 28 träffar som 

utgjorde att vi inte behövde avgränsa den ytterligare med andra sökord. Valet av 

formuleringen i sökning 2 grundar sig i att vi ville ha en specifik typ av algoritm, nämligen 

standardalgoritmen eller den traditionella algoritmen. 

I vår sökmatris nedan har vi förklarat vårt snöbollsurval av artiklar som vi fick 

rekommenderade av ScienceDirect, som är en annan sökmotor som är kopplad till ERIC. 

ScienceDirect har som policy att bara publicera artiklar som är vetenskapligt granskade och 

lever därför upp till våra krav om att artiklarna ska vara Peer Reviewed. Eriksson Barajas et 

al. (2013) framför snöbollseffekten som en metod som ger tillgång till liknande material, 

genom att bli rekommenderad eller studera referenslistor. Carroll (1996) blev startgropen till 

vår idé att tillämpa metoden snöbollsurval, med orsaken att artikeln var den första som gav 

oss rekommendationer av andra liknande artiklar. De artiklar som hade intressanta titlar, 
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granskade vi ytterligare genom att läsa deras abstract. Om vi bara hade utgått från sökträffarna 

i databasen ERIC Ebsco, hade vi inte fått lika rikt innehåll till vår studie. Å andra sidan hade 

vi inte fått tillgång till dessa rekommenderade artiklar utan någon sökning i databasen. Därför 

ser vi att våra två val av datainsamlingsmetoder har kompletterat varandra, och att utesluta en 

skulle innebära att vår studie inte skulle uppnå samma kvalitet. Vi kommer att beskriva hur 

vårt snöbollsurval har gått till i avsnittet ”Redovisning av sökmatris”.  

4.2 Avgränsningar 
I våra sökningar har vi avgränsat till Peer Reviewed och Elementary Education. Peer 

Reviewed innebär att artiklarna blivit granskade av andra forskare som bedömer validiteten 

och reliabiliteten av artikeln innan publicering. Vi avgränsade även till Elementary Education 

på grund av att vi ville inrikta oss på lågstadienivå. I början av sökningen när vi inte hade den 

avgränsningen resulterade sökningen i att artiklarna behandlade mer avancerad matematik 

som inte var relevant för vår studie. Vi uteslöt att avgränsa vilket utgivningsår artiklarna fick 

ha för att ingå i vår studie eftersom vår frågeställning inte behandlar någon speciell tidsepok. 

Vårt intresse låg istället i att få så mycket underlag som möjligt. En sista avgränsning som vi 

ansåg var nödvändig i detta avseende var att endast använda oss av de artiklar som var 

tillgängliga i fulltext, urvalet gjordes manuellt. Detta på grund av att tiden för denna studie var 

begränsad och att beställa eller fjärrlåna artiklar fördröjer tiden som vi kunde lägga på 

insamling av relevant material som redan finns tillgängligt. 

4.3 Redovisning av sökmatris 

Databas och datum Sökord/kombination 

av sökord 

Avgränsningar Sökträffar 

ERIC Ebsco 140423 Algorithm 

 

AND Subtraction 

OR Addition 

AND Understanding 

AND Learning 

Peer Reviewed 

Elementary 

Education 

207 

 

45 

1508 

213  

127 Val av artiklar: 

Fiori, C. & Zuccheri, 

L. (2005) 

Selter, C. (2002) 

Gutstein, E. & 

Romberg, T. A. 

(1995) 

Ebby, C. B. (2004) 

ERIC Ebsco 140423 Standard algorithm Peer reviewed 

Elementary 

Education 

28 Val av artiklar: 

Carroll, W. M. 

(1996) 

McIntosh, A. (2004) 
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Sökning 2: 

Gick vidare från: Carroll, W. M. (1996):  

Hittade: Carroll, W. M. (2000) 

Kamii, C. & Dominick, A. (1997) 

Brown, J. S. & VanLehn, K. (1980) 

Hatano, G.; Amaiwa, S. & Inagaki, K. (1996) 

Young, R. M. & O´Shea, T. (1981) 

Gick vidare från: Brown, J. S. & VanLehn, K. (1980) 

Hittade: Brown, J. S. & Burton, R. R. (1978)  

I referenslistan till Ebby (2004) hittade vi: 

Kamii, C. & Dominick, A. (1998) Som sedan söktes upp i Google. Sökträff 1. 

4.4 Val av artiklar 
De artiklar som redovisas i sökmatrisen ansåg vi vara kvalificerade för att svara på våra 

frågeställningar. Sökning 1 bestod av 127 träffar och orsaken till varför vi valde de artiklar 

som vi gjorde var att efter granskning av abstract fann vi dessa innehållsrika och relevanta för 

vårt område samt åldersinriktning. Dessa artiklar fanns även tillgängliga i fulltext, vilket var 

ett av våra krav. Vi utsåg 22 artiklar som intressanta i det första urvalet, därefter krymptes 

denna siffra slutligen ner till fyra stycken artiklar som deltar i vår studie. Sökning 2 var redan 

tillräckligt avgränsad ur vår synvinkel.  

Vi formulerade sex kriterier som vi använde i granskningen av artiklarna, studierna var 

tvungna att uppfylla minst två av kriterierna för att kvalificeras till vår studie. Kriterierna som 

formades är som följer:  

 Beskrivning av missuppfattningar av additionsalgoritmer 

 Beskrivning av missuppfattningar av subtraktionsalgoritmer 

 Orsaker till missuppfattningar inom algoritmer 

 Fördelar med standardalgoritmer 

 Nackdelar med standardalgoritmer 

 Förespråkar huvudräkning 
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En utförligare beskrivning som redovisar våra kriterier för valen av alla artiklar som ingår i 

vår litteraturstudie återges i bilaga 1.  

De artiklar som vi har granskat har för det mesta haft kvantitativa ansatser, där data har 

formats till diagram och tabeller. Många av artiklarna baseras på elevers resultat från 

matematiska tester. Detta har gett oss en tydlig överblick på konsekvenser som kan uppstå, 

såsom missuppfattningar, när elever använder sig av skriftliga algoritmer inom addition och 

subtraktion. 

 Sammanställning av de undersökta studiernas val av metod, deltagare och ursprungsland. 

4.5 Tillvägagångssätt för resultat och analys 
Vår litteraturstudie visar tecken på att vara en kvalitativ studie, på grund av att vi djupdyker in 

i fenomenet missuppfattningar som vi avser att undersöka. Eriksson Barajas et al. (2013) 

beskriver att en kvalitativ studie betecknas som en sammanställning av olika källor där en 

syntes framställs utifrån deras slutsatser. Efter vår litteratursökning började vi sätta oss in 

djupare i artiklarna och som stöd formulerade vi en sammanfattningsmatris för att lättare få en 

överblick av resultaten. Därefter utformades kategorierna utifrån de mönster som vi ansåg 

knöt ihop våra sammanfattningar. Vårt resultat av litteraturstudien är uppdelat i underrubriker 

utefter de kategorier som vi har kunnat utläsa. Vi har även inslag av kvantitativa ansatser i vår 

Författare Typ av studie Deltagare Ursprungs-

land 

Brown & Burton (1978) Enkäter/matematiska tester 1300 grundskoleelever USA 

Brown & VanLehn 

(1980) 

Analys av elevlösningar från 

en databas 

Framgår inte USA 

Carroll (1996) Intervjuer och matematiska 

tester 

33 lågstadieelever USA 

Carroll (2000) Intervjuer och matematiska 

tester 

48 elever i åk 4 USA 

Ebby (2004) Longitudinell 

fallstudie/intervjuer 

1 lågstadieelev 

9 lärare 

USA 

Fiori & Zuccheri (2005) Enkäter/matematiska tester 732 elever i åk 2-6 Italien 

Gutstein & Romberg 

(1995) 

Litteraturstudie - USA 

Hatano et al. (1996) Enkäter/matematiska tester Experiment 1: 110 elever 

i åk 3 

Experiment 2: 301 elever 

i åk 2-6 

Japan 

Kamii & Dominick 

(1997) 

Intervjuer/matematiska tester 185 elever i åk 2-4 USA 

Kamii & Dominick 

(1998) 

Litteraturstudie - USA 

McIntosh (2004) Intervjuer 37 lärare i åk 2-4 USA 

Selter (2002) Matematiska tester 298 elever i åk 3 Tyskland 

Young & O’Shea 

(1981) 

Analys av elevlösningar från 

en databas 

Experiment 1: 33 elever i 

åk 3. 

Experiment 2: 1325 

grundskoleelever 

England 
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process, eftersom litteratursökningen är kvantitativ och vi har sammanställt en matris som 

visar vilka artiklar som innehåller missuppfattningar, fördelar respektive nackdelar. Eriksson 

Barajas et al. (2013) presenterar kvantitativa studier som en metod som redovisar en ytlig bild 

av ett fenomen i form av tabeller, figurer eller diagram, som bidrar till en överskådlig 

synvinkel som går att generalisera.  

Analysen har tagit form genom att vi lagt in vår tolkning av resultatet som vi har framställt i 

vår studie. Den analysmetod som vi har utgått ifrån benämner Eriksson Barajas et al. (2013) 

som innehållsanalys. Inriktningen med vår studie inom innehållsanalys beskrivs enligt 

författarna som en latent innehållsanalys, eftersom vi gör en kvalitativ analys. Latent 

innehållsanalys innebär enligt Eriksson Barajas et al. (2013) att kategoriseringar av data sker, 

där likheter och skillnader kartläggs. Genom att analysera vår insamlade data induktivt 

(Eriksson Barajas et al., 2013) växte våra slutsatser fram. 

4.6 Vår bedömning av litteraturstudies validitet och reliabilitet 
Validitet definieras enligt Eriksson Barajas et al. (2013) som att resultatet är kopplat till det 

som är avsett att undersökas. Vi bedömer validiteten på denna studie som stark i detta 

avseende på så vis att vår uppfattning är att all insamlad empiri har likvärdig kvalitet. Våra 

artiklar sträcker sig över trettio års tid, där missuppfattningar samt för- och nackdelar om 

skriftliga algoritmer beskrivs likartat under hela denna tidsperiod. Artiklarnas spridda 

ursprung över världen finner vi öka validiteten ytterligare. Förutom detta åskådliggörs 

resultaten från litteraturen att liknande ståndpunkter uppenbarar sig i samtliga länder. De 

artiklar som kvalificerats för studien anser vi svarar på våra frågeställningar. Eriksson Barajas 

et al. (2013) presenterar reliabilitet som att studien ska vara genomskinlig, vilket innebär att 

någon annan ska kunna komma fram till samma resultat genom samma tillvägagångssätt. 

Detta tolkar vi vara en möjlighet, då vi redovisar vår sökmatris samt våra sökstrategier som 

snöbollseffekten. För att vår studie ska bli en tillförlitlig litteraturstudie framträder 

författarnas röster genomgående och vi tydliggör när våra åsikter och tolkningar framkommer. 

4.7 Etiska överväganden 
Av den orsaken att de vetenskapliga tidskriftsartiklarna som vi grundar vår studie på har blivit 

publicerade av författarna, ser vi att de gett sitt samtycke till att andra kan få ta del av dem. 

Eriksson Barajas et al. (2013) beskriver tre etiska aspekter som vi kommer att ha i åtanke när 

det gäller systematiska litteraturstudier: artiklarna vi väljer ska ha tydliga etiska 

överväganden, vi måste redogöra för alla artiklar som vi använder oss av och fortsätta ha 
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tillgång till dem i minst tio års tid, vi ska även framföra resultat av studier som stöder och inte 

stöder vår åsikt för att vår studie ska bli objektiv. 

5 Resultat: Presentation av litteraturstudien 
Nedan följer vårt resultat av litteraturstudien som är strukturerat efter våra frågeställningar. 

5.1 Vilka missförstånd är vanliga hos elever då de använder sig av 

skriftliga algoritmer inom addition och subtraktion? 
Felaktiga resultat i uträkningar av algoritmer beror oftast på användning av inkorrekta 

lösningsstrategier, snarare än att det är brist i elevernas taluppfattning (Young & O’Shea, 

1981). Det finns olika förklaringar till att elever använder sig av fel metoder eller gör andra 

felberäkningar inom algoritmer. Brown och VanLehn (1980) presenterar sin ”repair theory”, 

vilket är reparationsteorin enligt vår översättning. Det framgår av Browns och VanLehns 

(1980) studie att elever som missat eller missförstått ett steg i proceduren då de ska lösa en 

algoritm har olika strategier för att ta sig förbi problemet. Antingen ger eleven upp helt med 

uppgiften och hoppar över den, eller så hoppar eleven över just det steg i algoritmen där 

problemet uppstår som hen inte kan lösa, men löser resten av algoritmen så gott det går. Ett 

tredje alternativ är att eleven hittar på en egen strategi eller metod för att lösa hela problemet, 

denna strategi är enligt eleven en godtycklig metod som hen grundar i sin förförståelse. 

Åtgärderna som räknats upp utifrån Browns och VanLehns (1980) studie benämner de som 

reparationer. Dessa brister mynnar ut i många felaktiga matematiska uträkningar av olika 

karaktär. Vi kommer att sammanfatta dessa ”buggar” (bugs enligt Brown och VanLehn) 

utifrån innehållet av artiklarna i vår litteraturstudie. 

Hatano et al. (1996) visar i sin studie att vissa elever som har kunskap om den rätta 

proceduren ändå kan göra systematiska fel i sina uträkningar. Eleverna uppfinner egna 

strategier som de anser öppna genvägar i algoritmen för att spara tid eller arbete, vissa av 

uträkningarna blir felaktiga och andra lyckas.  

5.1.1 Minnessiffror i addition 

Eleven som deltog i Ebbys (2004) studie visade brister i uppfattningen av tiotalsövergångar. I 

Ebbys (2004) exempel skriver eleven 11 under entalen i en additionsalgoritm när tiotalet 

egentligen skulle skrivas som en minnessiffra över tiotalen. Däremot verkar eleven veta att 

om additionen av entalen resulterar i en tiotalsövergång ska summan av tiotalen ökas med ett. 

Eleven löser problemet som: 
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 24 
+ 37 

 611 

Eleven reflekterar inte över om summan är rimlig.  

Brown och Burton (1978) upplyser att elever kan missuppfatta vilken plats minnessiffran ska 

skrivas på. Vid tiotalsövergångar kan entalen (eller tiotalen) falla bort, och minnessiffran som 

vanligen skrivs över termerna i algoritmen blir placerade där summan ska stå. I detta exempel 

har endast minnessiffrorna noterats i summan, enhetssiffrorna har fallit bort. 

 43 
+ 78 

 11 

Entalen och tiotalen blir utbytta mot minnessiffrorna och additionen blir felaktig. Brown och 

Burton (1978) nämner att det är vanligt förekommande att elever inte vet var minnessiffrorna 

ska placeras, och i vissa fall vet eleverna inte vad minnessiffrornas innebörd är. Författarna 

påvisar att ett resultat av att inte veta var minnessiffrorna ska placeras kan leda till att de 

skrivs i summan istället för i algoritmen, som vårt exempel visar:  

  
 67 
+ 54 

 211 

Eleven noterar att två växlingar har skett genom att minnessiffran där summan skrivs. I detta 

fall symboliserar minnessiffrorna istället hundratalet, vilket leder till en inkorrekt lösning. 

5.1.2 Subtrahera fel tal 

Ebbys (2004) studie presenterar en elevs inkorrekta algoritm inom subtraktion. Eleven har 

missförstått algoritmen som i vanliga fall kräver växling av tiotal för att kunna utföra en 

korrekt beräkning. Det eleven istället har gjort är att subtrahera det mindre talet från det större 

även om denna strategi inte är tillåten inom algoritmen, eftersom det större talet är nedanför 

det mindre talet i uppställningen och därför leder elevens strategi till ett inkorrekt svar. Eleven 

löser problemet som: 

 44 
- 6 

 42 

Andra forskare som kommit fram till samma resultat inom detta område är Brown och Burton 

(1978). Deras studie visar att ett missförstånd när elever räknar subtraktion i algoritmer är att 

de subtraherar det mindre talet från det större oavsett om det är en subtrahend eller om det är 

en minuend, som egentligen behöver hjälp av minnessiffror för att lösas korrekt. Young och 
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O’Shea (1981) tillägger att denna strategi är en av de vanligaste inom felaktiga 

subtraktionsalgoritmer.  

5.1.3 Förväxling av talsorterna 

I Ebbys (2004) studie förväxlar eleven entalens och tiotalens värde och roll i lösningen av 

algoritmen. Detta får konsekvenser som leder till felaktiga svar.  

Fiori och Zuccheri (2005) visar även i sin studie att elever har beräknat samtliga talsorter 

inom algoritmer då det endast gällde subtraktion av entalen. Brown och VanLehn (1980) 

exemplifierar denna typ av fenomen på så sätt att eleven har löst talet 

 7654 
- 31 

 4323 

Eleven har missuppfattat att tusentalet och hundratalet i detta fall inte ska minskas. Eleven har 

ändå subtraherat 3300 mer än vad som var menat eftersom hen verkade uppfatta att trean i 

tiotalet representerade även hundratal och tusental. 

5.1.4 Felaktiga eller uteblivna växlingar inom subtraktion 

Fiori och Zuccheri (2005) presenterar att många elever har svårigheter med att låna eller växla 

från tiotal respektive hundratal i subtraktionsalgoritmer. I studien förekommer två typer av 

felaktigheter i växlingsproceduren: inkorrekt växling eller utebliven växling. Inkorrekt 

växling innebär i författarnas beskrivning att eleven har missuppfattat hur växlingen går till, 

och tillämpar den därför inte på ett korrekt sätt. Detta missförstånd understryker Fiori och 

Zuccheri (2005) var vanligast förekommande inom beräkningen av standardalgoritmen och 

inte inom ”Austrian subtraction algorithm”, som var den andra varianten som visades i 

studien. Missuppfattningarna av växlingarna visade sig tydligast när siffran noll utgjorde 

minuenden, med andra ord siffran som står överst i algoritmen, där exempelvis nollan står för 

tiotal. För att entalet ska kunna låna av tiotalet behövs det att hundratalet växlas till tiotal och 

därefter från tiotal till ental. Vi vill förtydliga detta med två olika exempel på hur lösningen 

kan skrivas:  

 

 

 

 

 1010  
 102  
- 18  
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En annan förekommande missuppfattning i Fioris och Zuccheris (2005) studie är att eleven 

inte växlar alls, även om det krävs för att få ett korrekt resultat. Brown och VanLehn (1980) 

beskriver ett liknande missförstånd som är enhetlig med Fioris och Zuccheris (2005)  

växlingsproblem. Brown och VanLehn (1980) presenterar en felaktig algoritm som består av 

ett växlingsfel och en annan form av utebliven växling där nollan är inkluderad i minuenden. 

Eleven har gjort en korrekt växling till att börja med, men har glömt att hen har lånat från 

hundratalet och därefter inte räknat med ett hundratal mindre i minuenden. Detta leder till ett 

resultat som slutar med ett hundratal för mycket. Ett tydligt exempel i Browns och VanLehns 

(1980) studie är att eleven tillämpar växlingsmetoden men tar inte bort det som har lånats från 

de andra talsorterna. Detta leder till att subtraktionen 3075-1298 enligt eleven blir 2787 

istället för 1777 som är det korrekta svaret. 

 1 1 1 

 3075 
- 1298 

 2787 

Ytterligare ett exempel på hur växlingar kan bli fel visar Brown och Burton (1978) genom sin 

studie där växlingar förekommer men där lånen inte noteras. Vi tydliggör med vårt exempel:  

   1 

 152 
- 48 

 114 

Vi behöver låna från tiotalet 50 men noterar inte detta med någon minnesanteckning och 

därför blir resultatet inkorrekt. Brown och Burton (1978) påpekar vidare att vissa elever 

växlar i samtliga talsorter även om det bara är exempelvis tiotalet som behöver växlas. Ibland 

förekommer även fel där eleven växlar fel talsort, den största talsorten för att hjälpa entalen. 

Young och O’Shea (1981) har också ett exempel i sin studie där eleven växlar utan att behöva 

det.  

Young och O’Shea (1981) visar en algoritm som grundar sig i reparationsteorin (Brown & 

VanLehn 1980). I standardalgoritmer där växling ska förekomma finner eleven en egen väg 

för att utföra algoritmen utifrån sina förutsättningar. I ett av fallen som Young och O’Shea 

(1981) visar i sin studie har eleven inte växlat, och gör en egen godtycklig reparation för att 

lösa 2-7 som representerar entalen i algoritmen. Eleven skriver svaret 0 i summan, som visar 

att taluppfattningen är stark, eftersom det inte går att ta 7 från 2 om negativa tal inte är tillåtna 

(Young & O’Shea).  
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Ett annat växlingsfel som Young och O’Shea (1981) presenterar är att eleven skriver en nolla 

bakom entalet istället för en etta framför. I detta fall blir entalen 10 istället för 11. 

     0 

 71 
- 52 

 18 

5.1.5 Felräkning av enkla tal 

Fiori och Zuccheri (2005) beskriver att vissa elever har åstadkommit slarvfel eller andra 

felbräkningar av enkla tal som inte kan relateras till systematiska fel. I dessa fall har 

proceduren varit i fokus och korrekt bearbetad, men svaret har inte varit rätt. Även Brown och 

Burton (1978) och Young och O’Shea (1981) påpekar att felberäkning av enkla tal kan 

uppstå, vilket är vanligt förekommande. 

5.1.6 Missuppfattningar i algoritmens procedur 

Fiori och Zuccheri (2005) visar ett exempel där eleven ska beräkna subtraktionen 700-5 och 

får svaret 145. Det eleven i detta fall har gjort är att subtrahera värdet 5 i varje talsort i 

algoritmen, utifrån detta har eleven subtraherat 555. 

 1 1     

 700 
- 5 

 145 

Brown och Burton (1978) belyser att en enkel algoritm som exempelvis 12+13 kan få 

summan 7 om eleven räknar 1+2+1+3 som utgör alla siffror som algoritmen innehåller. 

Eftersom plustecknet står på ett annat ställe än i vanliga additioner kan detta förvirra eleven 

som kan tro att plustecknet ska stå mellan alla siffror. En annan missuppfattning inom 

algoritmer som författarna beskriver innefattar ingen räkneoperation alls. Det eleven har gjort 

är att kopiera ihop alla siffror inom algoritmen utan att operera med dem. Ex. 78+5=785. 

5.2 Vad finns det för fördelar och nackdelar med att lära sig skriftliga 

algoritmer inom addition och subtraktion samt vilka konsekvenser kan 

uppkomma genom undervisningen av algoritmer? 
I Carrolls (1996) studie framgår det att den amerikanska läroplanen utelämnat undervisningen 

som behandlar standardalgoritmen. Debatten om hur skolan ska förhålla sig till tillämpningen 

av skriftliga algoritmer har pågått länge och pågår fortfarande. Selter (2002) påvisar att vissa 

länder inte lär ut algoritmer alls i skolan, medan andra prioriterar användandet av skriftliga 

algoritmer. 
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5.2.1 Fördelar och styrkor  

Alla lärare som deltog i Ebbys (2004) studie ansåg att standardalgoritmer var en accepterad 

metod att använda sig av vid lösningssituationer. Eleven som studerades i Ebbys (2004) studie 

hade lärt sig att räkna med algoritmer av sin förälder, som delar lärarnas åsikt om 

lösningsstrategin. Detta sammanknyter Ebby (2004) som en vanlig uppfattning om 

beräkningar med algoritmer. Carroll (1996) återger en liknande situation där en elev fått lära 

sig standardalgoritmen av sin lärare eftersom läraren ansåg att det var den enklaste metoden. 

Eleverna som tillhörde de andra två skolorna i Carrolls (1996) studie lärde sig 

standardalgoritmen i hemmet, som likaså förekom i Ebbys (2004) forskning. 

I Selters (2002) studie av lösningsstrategier jämfördes den skriftliga standardalgoritmen med 

huvudräkning utan hjälpmedel och informella skriftliga strategier. En av kategorierna inom 

jämförelsen var hur stor andel av uppgifter som blev korrekt utförda med hjälp av de olika 

metoderna. När den skriftliga standardalgoritmen presenterades för eleverna ökade deras 

prestationsförmåga och andelen rätta svar höjdes med en femtedel från föregående mätning. 

Utvecklingen berodde enligt Selter (2002) på att mycket av lektionstiden under denna period 

lades på att eleverna skulle få en stadig grund att stå på då de räknade med algoritmer. Nästan 

hälften av eleverna i studien valde att använda standardalgoritmen som lösningsmetod istället 

för sina egna informella metoder. Carroll (2000) uppvisar med sin studie att algoritmer är ett 

tillförlitligt tillvägagångssätt inom addition och subtraktion. Ett av de matematiska problem 

som Carroll (2000) presenterar i sin studie visar att frekvensen av korrekta lösningar var 

högre då eleverna använde standardalgoritmer inom subtraktion. 

Gutstein och Romberg (1995) redogör för vad som är algoritmers mål i undervisningen. I 

studierna som författarna har undersökt har målen varit att förbättra elevernas 

problemlösningsförmåga och undersöka effekten som medförs av att fokusera på proceduren i 

den kognitiva utvecklingen hos eleverna. En central utgångspunkt har varit att undersöka hur 

undervisningen av algoritmer kan göras meningsfull för eleverna, eftersom algoritmer 

kritiseras för att göra förståelsen åsidosatt. Däremot ifrågasätter Gutstein och Romberg (1995) 

vad meningsfullhet betyder, de för ett resonemang om att förståelse kan vara en synonym, 

vilket behöver eftersträvas i undervisningen. Förståelse kan uppnås om elever får möjlighet att 

inse relationen mellan algoritmers procedur och begreppsförståelsen, vilket diskuteras i 

studierna som ingår i Gutsteins och Rombergs (1995) studie. Författarnas resultat visar att 

elevernas problemlösningsförmåga har ökat, men däremot har relationen mellan proceduren 
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och den kognitiva utvecklingen varit problematisk att finna då den är för komplex för att 

kunna mätas.  

5.2.2 Nackdelar och begränsningar 

Som tidigare nämnts behövs det grundläggande matematiska baskunskaper för att kunna 

behärska skriftliga algoritmer (Cheng, 2011; Ebby, 2004; Grevholm, 2012; Löwing, 2008; 

Löwing & Kilborn, 2002; Moeller m.fl, 2011).  Selter (2002) stöder detta resonemang och 

tillägger att huvudräkning utan hjälpmedel och skriftlig informell huvudräkning endast är 

förstadier till behärskandet av skriftliga algoritmer. Gutstein och Romberg (1995) upplyser 

om att grundläggande förståelse för positionssystemet är en viktig förkunskap för att förstå 

innebörden av algoritmer. Författarna beskriver vidare att positionssystemet innebär att ha 

kännedom om talsorternas ordning och vilken betydelse de har. Siffran som symboliserar det 

största värdet skrivs längst till vänster och desto mer till höger siffrorna står blir siffrans värde 

lägre. Därför argumenterar Gutstein och Romberg (1995) för att skriftliga algoritmer kan 

skapa en förståelsekonflikt hos eleverna, eftersom beräkningar av algoritmer sker från höger 

till vänster och inte tvärtom som är vanligast. Detta kan leda till förvirring i början av elevers 

matematiska utveckling och därigenom ge konsekvenser i elevers fortsatta lärande.  

Ebby (2004) har följt en elevs matematiska utveckling i den longitudinell fallstudie. En stor 

del av elevens svårighet med att beräkna algoritmer korrekt i Ebbys (2004) studie är att eleven 

fokuserar mer på proceduren än på innehållet i algoritmen. Ebby (2004) påpekar att eleven 

inte har någon utvecklad förståelse för positionssystemet, och förståelsen har inte heller ökat 

avsevärt mycket under de 2,5 år som studien sträcker sig över. Därför har eleven problem med 

att få fram rimliga svar i sina uträkningar. Ebby (2004) diskuterar vidare att elevens 

övergripande matematiska utveckling har varit begränsad under perioden som hen blivit 

observerad. Författaren poängterar att eleven förlitar sig mer på algoritmen som en 

lösningsstrategi än på sina egna idéer och taluppfattning. Att fokusera på proceduren ser Ebby 

(2004) som en anledning till att eleven har fastnat i sin utveckling av förståelsen av bland 

annat positionssystemet, vilket grundar sig i konceptuell kunskap. 

En av begränsningarna med skriftliga algoritmer är enligt Selter (2002) att när eleverna lär sig 

att använda algoritmer, förlitar de sig oftast på endast den metoden då de löser matematiska 

problem, istället för att fortsätta tillämpa egna metoder som de använde innan införandet av 

algoritmer. Att förlita sig på en lösningsmetod utan att ha de baskunskaper som krävs för att 

behärska strategin, påpekar Selter (2002) kan resultera i negativa konsekvenser eftersom 

svaret med största sannolikhet blir inkorrekt. Vissa elever i Selters (2002) studie visar 
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okunskap i deras beräknande av algoritmer. Ett exempel från en lösningssituation är då 

eleverna ska lösa talet 701-698, där resultatet blev större än minuenden, eftersom eleven 

missuppfattat hur växlingen av hundratalet ska gå till. I ett annat fall har eleven förväxlat 

räknesätten och räknar istället addition. Osäkerheten på hur proceduren går till visar sig 

tydligt i dessa exempel. Författaren har tidigare nämnt att eleverna förlitar sig på algoritmens 

tillförlitlighet och tränger undan tankarna som ifrågasätter rimligheten av svaret. 

McIntoshs (2004) studie visar negativa effekter på elevernas förståelse av att fokusera på 

skriftliga algoritmer. Författaren förespråkar istället att eleverna får utveckla sina egna 

lösningsstrategier och att läraren stöder eleverna i detta och uppmuntrar till dialog där 

eleverna får förklara hur de tänker.  I projektet som McIntosh (2004) genomförde fick lärare i 

uppdrag att använda sig av en modell för att utveckla huvudräkning, i syftet att utveckla 

elevernas förståelse för matematiken snarare än att få procedurkunskap. Lärarna som berördes 

av studien förespråkade huvudräkning efter deltagande i projektet eftersom eleverna 

utvecklades mer än innan projektet. Detta ledde till att lärarna ifrågasatte skriftliga algoritmers 

roll i de lägre skolåren, och manade till att introducera skriftliga algoritmer först i årskurs fyra 

eller fem. McIntosh (2004) belyser att genom att vänta med att fokusera på algoritmer i 

lågstadiet utvecklar eleverna taluppfattning och kunskaper om positionssystemet. Detta 

tillsammans med huvudräkning och informella skriftliga metoder är delar av baskunskaperna 

som Selter (2002) poängterade är en viktig byggsten för att kunna tillämpa skriftliga 

algoritmer korrekt. Carroll (1996) framför att de elever som lärde sig standardalgoritmer i 

skolan hade svårt att tillämpa andra metoder. Detta grundar författaren på att de elever som 

lärt sig standardalgoritmer i skolan ofta hade felaktiga svar, i kontrast till de elever som endast 

använde andra metoder som hade fler korrekta svar. Carrolls (1996) förklaring till detta är att 

eleverna som fick fokusera på standardalgoritmen inte fick tid att utveckla sina egna 

matematiska lösningsstrategier på samma sätt som de andra eleverna. I en senare studie som 

Carroll (2000) utförde framkom liknande resultat som tydliggör att de elever som löser 

matematiska problem med algoritmer sällan kan tillämpa andra tillvägagångssätt för att lösa 

samma problem. Författaren visar med sin senare studie att det var endast en elev av 24 som 

klarade av att lösa det matematiska problemet med andra metoder som resulterade i korrekt 

svar. Elever som använde sig av huvudräkning som första val till problemet kunde lösa det 

med en alternativ metod som ledde till rätt resultat i största utsträckning.  

En av Carrolls (2000) slutsatser av sin studie är att anledningen till att undervisning av 

algoritmer har skjutits fram till högre årskurser är att algoritmer kan påverka utvecklingen av 
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taluppfattning på ett negativt sätt. Algoritmer kan även enligt Carroll (2000) ha ogynnsam 

inverkan på problemlösningsförmågan hos eleverna. Kamii och Dominick (1997) lyfter likaså 

argumentet om att algoritmer hindrar utvecklingen av elevernas taluppfattning, eftersom 

eleverna fokuserar mer på att minnas alla steg som ska utföras i algoritmen, än att lägga vikt 

på att förstå innehållet. Kamii och Dominick (1997) genomförde en studie som på många sätt 

liknar Carrolls (2000), där elever som inte fått lära sig algoritmer i skolan och elever som 

blivit undervisade i detta skildrades, i avsikt att hitta skillnader mellan dessa gruppers sätt att 

tänka matematiskt. En markant skillnad visas i studien för årskurs två där elever skulle lösa 

talet 7+52+186. Av de elever som räknar med algoritmer hade 12 % rätt, och bland de som 

inte räknar med algoritmer hade 45 % rätt svar. Kamii och Dominick (1997) diskuterar att 

detta beror på att de elever som räknar med algoritmer kan ha brister i taluppfattning och 

positionssystemet, vilket framkommer av de spridda svar som gavs av dessa elever. I årskurs 

tre där problemet var 6+53+185 ökade procenten rätta svar hos de elever som använder 

algoritmer, detta leder till att skillnaden mellan de olika grupperna inte är lika stor. I årskurs 

fyra som hade samma problemformulering som i årskurs tre, visades resultatet att eleverna 

som räknar med algoritmer fick fler rätta svar än de elever som räknar på annat sätt än med 

algoritmer. 

Slutsatserna som Kamii och Dominick (1997) framställde utifrån sina fynd från studien är att 

skriftliga algoritmer är skadliga (eng. harmful) för elevers utveckling av deras matematiska 

förmåga eftersom eleverna inte får chans att tänka själva. Även förståelsen av 

positionssystemet visar sig svag och taluppfattningen utvecklas i mindre grad. Detta anser 

forskarna kan grunda sig i att eleverna förlitar sig på algoritmen i räknandet av dess kolumner 

och tänker därför inte på rimligheten i svaret. Författarna påpekar vidare att elevers naturliga 

sätt att utföra beräkningar sker från vänster till höger, och detta kan vara en orsak till att 

elever som räknar med algoritmer inte får samma naturliga matematiska utvecklingsförlopp. 

Resultatet från denna studie mynnar ut i en senare studie där Kamii och Dominick (1998) 

undersöker algoritmers påverkan på elevers matematiska förmågor på ett djupare plan. De två 

anledningarna till varför författarna anser att algoritmer är skadliga för elevers kognitiva 

utveckling samt uppfattning av positionssystemet och taluppfattning undersöks ytterligare i 

deras senare studie. Författarna beskriver att grunden till att elever som räknar med algoritmer 

ger upp sitt eget tänkande beror på att algoritmen kräver att beräkningarna sker spegelvänt 

från det naturliga sättet att räkna. Detta resulterar i att eleverna måste förlita sig på 

algoritmens uppbyggnad för att få rätt svar. Den andra anledningen till varför Kamii och 
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Dominick (1998) anser att algoritmer är skadliga är för att positionssystemet inte 

automatiseras eftersom beräkning sker genom att räkna en kolumn i taget. Eleverna uppfattar 

inte att talet 180 representerar hundratal, tiotal och ental, utan ser istället en kombination av 

siffrorna 1, 8 och 0. 

Kamii och Dominick (1998) stöder argumenten som McIntosh (2004) framför om att elever 

som får tillfälle att använda egna lösningsstrategier utvecklar starkare taluppfattning och 

automatiserar positionssystemet mer framgångsrikt. Kamii och Dominick (1998) förespråkar 

huvudräkning utan hjälpmedel samt skriftliga beräkningsstrategier utöver algoritmer.  

6 Analys och syntes av litteraturstudien 
I detta avsnitt följer vår analys av litteraturstudiens resultat. Vi kommer att utgå ifrån metoden 

innehållsanalys, där vi söker samstämmighet och avvikelser i innehållet av litteraturen som 

ingår i vår studie. 

6.1 Analys av elevers missuppfattningar inom skriftliga algoritmer  
De flesta missuppfattningar inom algoritmer som vi har funnit ser vi ha en koppling till 

Browns och VanLehns (1980) reparationsteori. Det eleverna i de flesta fall har gjort är att 

skapa en egen strategi för att ta sig förbi de hinder som uppkommit när de beräknar 

algoritmer, vilket är likställt med innebörden i reparationsteorin. Elevernas inkorrekta svar 

visar okunskap om hur proceduren i en algoritm ska genomföras, som Young och O’Shea 

(1981) lyfter som argument i sin studie. Vi stöder detta argument till viss del, vilket vi vill 

klargöra genom att lyfta Ebbys (2004) exempel där eleven löser subtraktionsalgoritmen: 44-6 

och får svaret 42 (se s 19). Vi bedömer att detta tyder på att eleven visar taluppfattning 

eftersom hen inser att 4 har mindre värde än 6. Eleven subtraherar därför 4 från 6 och noterar 

att differensen är 2, däremot är denna operation en inkorrekt strategi inom algoritmen 

eftersom en växling av tiotalet krävs. Detta ser vi som att eleven har brister i sin 

taluppfattning av den orsaken att hen inte ser talet 44 som en helhet då uträkningen sker med 

en kolumn i taget. Ett annat exempel som vi anser bevisa att eleven i Ebbys (2004) studie har 

brist i sin taluppfattning är att hen inte reflekterar över rimligheter i sin uträkning: 24+37=611 

(se s 19). 

Ett mönster vi ser i vår studie är att minnessiffror och växlingar är komplexa fenomen. Detta 

mönster framgår av att flest exempel på missuppfattningar inom algoritmer innefattar 

felaktiga eller uteblivna minnessiffror eller växlingar (Brown & Burton, 1978; Brown & 

VanLehn, 1980; Ebby, 2004; Fiori & Zuccheri, 2005; Young & O’Shea, 1981). Utifrån dessa 



 

28 
 

fynd i litteraturen benämner vi att dessa missförstånd inom algoritmer för både addition och 

subtraktion är de vanligaste för lågstadieelever.  

När elever använder sig av algoritmer för subtraktion uppträder en missuppfattning som 

medför konsekvenser i resultatet, något som Young och O’Shea (1981) påpekar är vanligt 

förekommande. Denna missuppfattning förklaras genom att det mindre talet i en kolumn i 

algoritmen subtraheras från det större talet, oavsett om det utgör minuend eller subtrahend. 

Detta ser vi kan vara en misstolkning av den kommutativa lagen som endast gäller inom 

multiplikation och addition, som betyder att termerna i uträkningen tillåts att byta plats utan 

att resultatet påverkas. Den kommutativa lagen gäller inte beräknandet inom subtraktion 

eftersom detta skulle leda till att differensen blir annorlunda.  

Av de två exempel som vi behandlade från Ebbys (2004) observationer framgår det av 

författaren att eleven visar brister sin uppfattning av positionssystemet. Om elevens 

uppfattning om positionssystemet hade varit starkare, skulle hen ha större möjlighet att 

bedöma rimligheten i resultatet av uträkningen. Förståelsen inför positionssystemet har stor 

betydelse för att bedöma rimligheten i algoritmens resultat, om det finns brister i denna 

uppfattning kan det innebära att summan blir inkorrekt, som Brown och Burton (1978) 

framlägger i sin studie (se s 19). 

Felräkning av enkla tal kan bero på olika faktorer som exempelvis brister i additions- och 

subtraktionstabellen eller andra slarvfel som kan grunda sig i att eleven inte har läst 

instruktionerna ordentligt. Detta visar inte på att systematiska fel har förekommit som Brown 

och VanLehn (1980) nämner som ”buggar” (vår översättning från ”bugs”). Anledningen till 

varför dessa fel enligt vår tolkning inte klassas som ”buggar” är att det inte har skett någon 

reparation i proceduren.  

Fiori och Zuccheri (2005) beskriver att vissa elever har åstadkommit slarvfel eller visar brister 

i subtraktionstabellen när det gäller beräkning av enkla tal. I dessa fall har proceduren varit i 

fokus och korrekt bearbetad, men svaret har inte varit rätt. Även Brown och Burton (1978) 

påpekar att felberäkning av enkla tal kan vara en brist i additionstabellen hos eleven. Vid 

beräkning av enkla tal kan det även förekomma slarvfel där eleven blandar ihop räknesätten 

och exempelvis räknar addition när subtraktion ska beräknas (Young & O’Shea, 1981). 

En grundläggande kunskap (utöver baskunskaperna som tidigare nämnts) som är nödvändig 

att inneha för att behärska skriftliga algoritmers samtliga deloperationer är procedurkunskap, 

med andra ord kännedomen om hur dessa steg ska utföras. Konsekvenser som kan uppstå om 
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denna kunskap inte existerar framförs av Brown och Burton (1978) som att följden kan bli att 

eleven ser alla siffror som ental och adderar dessa med varandra (se s 22). En annan 

konsekvens som Brown och Burton (1978) beskriver är att eleven utan att operera med talen i 

algoritmen, endast flyttar ner siffrorna till platsen där summan skrivs (se s 22). Däremot om 

eleven fokuserar mer på proceduren i algoritmen än på innehållet, kan detta orsaka att eleven 

förtränger sin matematiska förmåga angående bedömningen av rimligheten i resultatet som 

eleven får fram. Denna så kallade blindhet som infinner sig hos eleverna som är uppslukade 

av proceduren anser vi framträda i både Ebbys (2004) och Fioris och Zuccheris (2005) 

studier. Vikten som läggs på proceduren leder enligt Ebby (2004) och Fiori och Zuccheri 

(2005) till att elevernas tillit till algoritmen blir större än deras egen matematiska intuition. Av 

denna orsak reagerar eleverna inte på att summan av algoritmen blivit felaktig.  

Hatano et al. (1996) är andra författare som diskuterar procedurkunskap och vad brister i 

denna kan betyda för resultatet. Däremot reflekterar författarna även över att vissa elever som 

känner till rätt lösningsstrategi ändå kan komma att konstruera egna felaktiga lösningar, för 

avsikt att spara arbete eller tid, så kallade genvägar. Vi vill lyfta Hatanos et al. (1996) 

resonemang om att detta tyder på kreativitet hos eleverna, något som vi instämmer med. Vissa 

elever som uppfinner egna genvägar i algoritmen lyckas och andra blir felaktiga. 

En sammanfattande syntes som vi kan redovisa utifrån denna analys är att de vanligaste 

systematiska fel som uppkommer av elevers uträkningar inom skriftliga algoritmer, är de som 

innefattar krav på att växlingar ska utföras där även minnessiffror ska noteras. Denna 

missuppfattning, i samband med de flesta andra, grundar sig i reparationsteorin (Brown & 

VanLehn, 1980). 

6.2 Analys av för- och nackdelar med skriftliga algoritmer 
Vissa forskare (Carroll, 1996; Ebby, 2004; Selter, 2002) delar uppfattningen om att skriftliga 

algoritmer kan vara effektiv metod, då minnet avlastas och hjärnkapaciteten kan fokusera på 

innehållet eftersom alla steg inom uträkningen antecknas. Ebby (2004) och Carroll (1996) 

visar varsitt exempel på lärare som förespråkar algoritmen som strategi. Selter (2002) belyser 

att algoritmer har ökat elevers prestationsförmåga, dessa elever har gått ifrån sina egna 

strategier för att använda sig av algoritmer, vilket visat sig i att elevernas resultat förbättrades 

mellan mätningarna som gjordes. Detta kan kopplas till Carrolls (2000) studie som bevisar att 

algoritmer är en tillförlitlig metod att använda. De elever som använde algoritmer som 

lösningsstrategi i Carrolls (2000) studie fick så som eleverna i Selters (2002) studie korrekta 

lösningar i högre grad. 



 

30 
 

Meningsfull matematikundervisning bidrar till en ökad prestationsförmåga och leder till större 

förståelse hos eleverna, något som Gutstein och Romberg (1995) påpekar. Författarnas studie 

visar att elevernas problemlösningsförmåga utvecklades då de nyttjade skriftliga algoritmer 

under lektionerna. Detta kan ha att göra med att undervisningen kändes meningsfull för 

eleverna, eftersom deras förståelse inom både den konceptuella och procedurella kunskapen 

ökade. 

Genom att ha sammanställt vår litteratur (Cheng, 2011; Ebby, 2004; Grevholm, 2012; 

Gutstein & Romberg, 1995; Löwing, 2008; Löwing & Kilborn, 2002; Moeller et al., 2011; 

Selter, 2002) har vi kunnat utläsa att baskunskaper är ett måste för att kunna hantera 

algoritmer korrekt, vilket vi ser tyder på att de är komplexa och behöver mycket tid och 

ansträngning för att lära sig. Komplexiteten är ett av de största argumenten mot skriftliga 

algoritmer som lösningsmetod. Selter (2002) påpekar att en viktig byggsten mot målet för att 

behärska algoritmer är att huvudräkning har automatiserats och att eleven har erfarenhet av 

skriftlig informell huvudräkning. En annan komponent som utgör en del av förkunskapens bas 

är förståelsen gentemot positionssystemet, hävdar Gustein och Romberg (1995). Författarna 

grundar sin teori i förvirringen som uppstår hos eleverna när de behöver överge den naturliga 

räkneordningen från vänster till höger, men enligt algoritmens uppbyggnad räknas problemet 

från höger till vänster. Utan förståelse för positionssystemet kan eleven tro att ordningsföljden 

av talsorternas värde också har bytt håll.  

Ebbys (2004) exempel indikerar att om en elev fokuserar mer på proceduren än på innehållet i 

algoritmen kan hen bli hindrad i sin utveckling av uppfattningen av positionssystemet, där 

orimliga svar blir resultatet. Selter (2002) instämmer med detta och förklarar vidare att tilltron 

till algoritmen kan bidra till att logiskt tänkande blir åsidosatt. Selter (2002) hävdar vidare att 

det inte är nödvändigt att lära sig att räkna med algoritmer när det finns andra metoder som är 

mer utvecklande för elevernas lärande. 

Brown och VanLehn (1980), Gutstein och Romberg (1995) samt Ebby (2004) förespråkar 

taluppfattning och förståelse för positionssystemet som specifika grundstenar inom 

konceptuell kunskap som är viktiga för förmågan att kunna hantera skriftliga algoritmer. Ebby 

(2004) beskriver även en tveksamhet gentemot algoritmens användande, som grundar sig i att 

eleven som deltog i studien använde sig av skriftliga algoritmer som förstahandsstrategi inom 

matematiken, och visade en brist i taluppfattning och förståelse inför positionssystemet. Detta 

bidrar till att Ebby (2004) ifrågasätter skriftliga algoritmers påverkan på dessa baskunskaper. 

Tre ytterligare författare som stöder detta resonemang kring konsekvenserna som utvecklas 
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hos elever som räknar med hjälp av skriftliga algoritmer är McIntosh (2004) samt Kamii och 

Dominick (1997; 1998). Dessa tre studier kritiserar skriftliga algoritmer som lösningsmetod 

på grund av att taluppfattning och förståelsen inför positionssystemet försämras.  

McIntosh (2004) uppmuntrar till dialog i matematikklassrummet, där eleverna får chans att 

lära av varandra. Huvudräkning är något som författaren föredrar, med förklaring att det 

utvecklar den matematiska förståelsen mer än om eleverna fokuserar på procedurkunskap. 

Fördelen med att eleverna får kommunicera inom matematiken är enligt McIntosh (2004) att 

de blir delaktiga i sitt lärande, vilket kan höja motivationen. Däremot kan det förekomma 

andra nackdelar inom denna metod som inte redogörs för. McIntosh (2004) diskuterar vilken 

årskurs som är lämpligast att introducera standardalgoritmer i skolan, och resonerar att årskurs 

fyra eller fem är mest passande. Carroll (1996) påvisar en annan ingångsvinkel, där eleverna 

som valde att använda algoritmer i första hand hade svårigheter när någon annan metod skulle 

användas och fick oftast felaktigt resultat i dessa fall. Carroll (2000) delar åsikten med 

McIntosh (2004) som är att algoritmen ska införas i senare årskurser, på grund av att 

algoritmer kan ha negativ påverkan på elevernas taluppfattning, något som även Kamii och 

Dominick (1997; 1998) instämmer med. 

Carroll (2000) ställer sig tvärtemot argumentet som Gutstein och Romberg (1995) framförde 

om att skriftliga algoritmer ses som en tillgång då problemlösningsförmågan utvecklas. 

Carroll (2000) kritiserar argumentet med åsikten att algoritmer försämrar 

problemlösningsförmågan. Detta finner vi intressant, och vi ifrågasätter vilken ställning vi ska 

ta i förhållande till detta.  

Kamii och Dominick (1997; 1998) kritiserar skriftliga algoritmer med sina studier. Författarna 

upplyser om algoritmens nackdelar på olika plan. Resultaten som bildas när eleverna i studien 

räknar med algoritmer förklarar författarna som märkbart sämre än de som räknar med andra 

strategier. Eleverna som räknade med algoritmer i årskurs två och tre hade sämre resultat än 

de elever som räknade med egna informella strategier, vilket vi ser tyder återigen på att 

algoritmer inte är lämpade för elever i lågstadiet.  

7 Diskussion 
Här är vår presentation av studiens slutsatser, där vi återknyter till frågeställningarna. Vi 

kommer även att diskutera resultatet, vår metod, konsekvenser för undervisning samt ge 

förslag på fortsatta studier inom detta område. 
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7.1 Slutsatser 

Frågeställning 1: Vilka missförstånd är vanliga hos elever då de använder sig av skriftliga 

algoritmer inom addition och subtraktion? 

Med utgångspunkt i vår undersökta litteratur finner vi växlingar och minnessiffror som den 

vanligaste missuppfattningen hos elever i lågstadiet då de arbetar med skriftliga algoritmer 

inom addition och subtraktion. Förutom dessa förekommer dessutom subtraktion av fel tal, 

som kan grunda sig i att eleven har missuppfattat den kommutativa lagen inom matematik och 

tillämpar denna på subtraktion, vilket resulterar i felaktig lösning. Brist i uppfattning av 

positionssystemet samt taluppfattning visar sig också vara vanligt förekommande vid 

beräkning av algoritmer. Procedurkunskap kan även saknas och vara grund till inkorrekta 

resultat. Utöver dessa systematiska fel, uppkommer slarvfel och hopblandning av addition och 

subtraktion. 

Frågeställning 2: Vad finns det för fördelar och nackdelar med att lära sig skriftliga algoritmer 

inom addition och subtraktion samt vilka konsekvenser kan uppkomma genom 

undervisningen av algoritmer? 

Vår litteratur förhåller sig överlag mer negativt inställd till skriftliga algoritmer än att lyfta 

deras positiva sidor. Detta är grunden till att vi kunnat framställa fler nackdelar än fördelar om 

algoritmer i denna studie. 

Fördelarna med skriftliga algoritmer är att de bidrar till korrekta lösningar i stor utsträckning. 

Eleven får genom detta tillvägagångssätt möjlighet till att snabbt och enkelt få ett korrekt 

resultat. 

De största nackdelarna med skriftliga algoritmer som har klargjorts av studien är att 

taluppfattningen och förståelsen för positionssystemet sätts åt sidan till förmån för 

proceduren. Eleverna förlitar sig på algoritmens struktur och ifrågasätter inte de inkorrekta 

svar som kan uppstå. En grundläggande faktor för att behärska en algoritm är att det krävs att 

eleven innehar många olika matematiska baskunskaper och därför kan det vara lämpligt att 

vänta till senare årskurser med att undervisa om algoritmer, då algoritmer anses behövas inom 

mer avancerad matematik. 

Syftet med vår litteraturstudie har varit att djupgående granska den skriftliga algoritmens roll 

för matematiken. För- och nackdelar har tagits upp för att ge en förståelse för algoritmens 

påverkan av undervisning och lärande. Att ha kännedom om vilka missuppfattningar som kan 
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förekomma inom skriftliga algoritmer har bidragit med verktyg för att verksamma lärare ska 

kunna förebygga dessa missförstånd.  

7.2 Resultatdiskussion 
Skriftliga algoritmer ökade prestationsförmågan hos elever (Gutstein & Romberg, 1995). Vår 

åsikt angående detta är att algoritmer kan underlätta vid lösningen av matematiska problem, 

på ett sätt som ger motivation till fortsatt lärande och till ytterligare ansträngningar inom 

matematiken. Vi finner att algoritmer kan bidra till att elever kommer vidare och inte fastnar 

på samma problem för länge, som annars kan leda till att eleven känner uppgivenhet. Om 

kännedomen grundar sig i hur algoritmens procedur är uppbyggd kan detta medföra en 

meningsfullhet hos eleven och därefter bidra till en säkerhet om hur uträkningar ska hanteras 

på ett effektivt sätt med algoritmens hjälp. Detta kan utvidga elevens kapacitet att våga utföra 

vilket tal som helst. 

Hedrén (2001) argumenterar för att skriftliga algoritmer underlättar för arbetsminnet genom 

att använda papper och penna. Hedrén (2001) ser algoritmer som lämplig strategi vid 

beräkningar av större tal, eftersom räkneoperationerna alltid följer samma mönster. Detta ser 

vi kan vara en av anledningarna till varför eleven i Ebbys (2004) studie värderar algoritmen så 

högt, och har en vilja till att använda denna strategi genomgående i sina lösningar. Ebby 

(2004) nämner att eleven i studien ser matematik som att bara vara att beräkna tal, alltså att ha 

kunskap om hur proceduren ska genomföras. Detta ser vi visa på att eleven har en felaktig 

bild av vad matematik egentligen handlar om, av den orsaken att matematik innefattar mer än 

endast räkneoperationer. Vi kopplar detta fokus som eleven lägger på att lära sig proceduren 

till den procedurella kunskapen som Lindgren (2011) presenterar. Eleven i Ebbys (2004) 

studien har utvecklat den procedurella kunskapen till den grad att den konceptuella kunskapen 

kommer i skymundan. Dessa två olika matematiska kunskaper kompletterar varandra på ett 

sätt som gynnar den matematiska utvecklingen, därför ser vi att eleven i Ebbys (2004) studie 

behöver utveckla sin konceptuella kunskap för fortsatt utveckling. 

McIntosh (2004) förespråkar huvudräkning och diskussioner där eleverna lär sig i samspel 

med varandra, vid utbyte av tankar och idéer. Denna strategi ser vi utgöra centrala delar i det 

sociokulturella perspektivet inom pedagogiken. Att kommunicera inom matematiken är ett 

sätt att fördjupa sin konceptuella kunskap enligt vår synvinkel. Vi vill återkoppla till Ebby 

(2004) och tillägga att diskussioner kan vara ett gynnsamt tillvägagångssätt för att eleven som 

deltog i studien ska utveckla sin konceptuella kunskap inom matematiken.  
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De matematiska tester som eleverna fick lösa i Selters (2002) studie innehöll 

proceduruppgifter som var menade att lösas genom olika huvudräkningsstrategier. Uppgiften 

701-698 var tänkt att lösas med utfyllnadsmetoden där eleven räknar upp från 698 till 701. 

Detta kan ses som en addition av negativa tal, vilket tyder att eleven som löser talet enligt 

denna metod har en grundläggande aritmetisk förmåga och har kännedom om förhållandet 

mellan addition och subtraktion (Canobi, 2005; Canobi & Bethune, 2008). Däremot var det 

många elever som valde att använda skriftliga algoritmer som metod för att lösa de flesta 

uppgifterna. Att använda skriftliga algoritmer ökade elevernas prestationsnivå. Vår förklaring 

till att prestationsnivån ökade kan vara att testerna var utformade för att mäta procedurell 

kunskap hos eleverna, och i dessa avseenden kan algoritmer ses som en stark metod. Om 

Selter (2002) hade velat mäta den konceptuella kunskapen hos eleverna hade de kunnat 

resonera fram den lämpligaste metoden för att lösa problemet, då uppgifterna var uppbyggda 

på ett sådant sätt. 

Kreativiteten som infinner sig då eleven uppfinner egna lösningsstrategier för att spara tid 

eller arbete (Hatano et al., 1996) betraktar vi som en värdefull egenskap, vilket bör 

uppmärksammas samt bekräftas. I relation till denna uppmärksamhet en lärare kan ge till 

eleven upplyser Hatano et al. (1996) att det behövs en diskussion där strategin 

problematiseras, som leder till en värdering om den kan tillämpas på ett matematiskt korrekt 

sätt. Detta finner vi vara avgörande för elevens framtida självbild inom matematiken genom 

lärarens uppmuntran. Diskussioner om huruvida elevens val av strategi är hållbar vill vi 

framföra som viktiga i syfte att förebygga att systematiska fel inom algoritmer förekommer. 

Att värdera lösningsstrategier inom matematiken är något som Skolverket (2011) uppmanar 

till som ska integreras i undervisningen. ”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar 

kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda 

strategier, metoder, modeller och resultat.” (Skolverket, 2011 s 62) 

De felaktiga lösningar som Hatano et al. (1996) diskuterar, som enligt eleverna sparar tid och 

ansträngning skulle vi gärna ha velat se några exempel på, de som lyckas och de som 

misslyckas. Detta skulle medverka till en djupare insikt i hur dessa genvägar kan visa sig i 

uträkningarna.  

Den skriftliga algoritmens betydelse inom lågstadiematematiken prioriteras inte på samma 

sätt som i högre årskurser. Carroll (1996) understryker emellertid algoritmens betydelse då 

matematiken blir mer avancerad. Därför anser vi att den inte bör uteslutas helt ur 
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undervisningen. Författaren förklarar vidare att om eleverna får använda egna varianter av 

algoritmer kan det vara gynnsamt för förståelsen.  

Många författare som förekommer i vår studie refererar tillbaka till varandra (Brown & 

VanLehn, 1980; Canobi & Bethune, 2008; Carroll, 1996; Ebby, 2004; Fiori & Zuccheri, 

2005; Gutstein & Romberg, 1995; Hatano et al., 1996; Kamii, 1997; 1998; Young & O’Shea, 

1981) och genom detta utgörs en koppling mellan artiklarna. Exempelvis resonerar både 

Gutstein och Romberg (1995) och Young och O’Shea (1981) i sin studie om Brown och 

VanLehns (1980) reperationsteori och detta ser vi som att Browns och VanLehns (1980) 

studie blir mer trovärdig. 

Kamii och Dominick (1997) diskuterar de matematiska tester som genomfördes i deras studie. 

Från årskurs två och tre uppmärksammar författarna att eleverna som räknade med algoritmer 

hade sämre resultat än de elever som använde sig av andra lösningsstrategier. Kamii och 

Dominick redovisar även resultaten från årskurs fyra, men utelämnar kommentarer om detta. 

Författarna påpekar inte att eleverna som räknar med algoritmer har fler rätt än de elever som 

inte räknar med algoritmer i årskurs fyra. Vi vill anmärka på att författarna undviker att 

beskriva utvecklingen som pekar på den skriftliga algoritmens betydelse för matematiken då 

eleverna möter mer avancerad aritmetik i de högre årskurserna. Kamii och Dominick (1997) 

baserar sin studie på matematiska tester som vi vill ifrågasätta, eftersom 

problemformuleringarna i respektive årskurser var olika utformade. Om 

problemformuleringarna hade varit likvärdiga i samtliga årskurser, hade resultatet kunnat bli 

mer generaliserbart. Vi betraktar resultaten som studien visar som mer trovärdiga om alla 

årskurser hade haft likvärdiga förutsättningar, och det hade på så sätt blivit enklare för läsarna 

att jämföra resultaten. 

Gutstein och Romberg (1995) framför att algoritmens struktur är förvirrande för elever 

eftersom beräkningen sker från höger till vänster, och går ifrån det naturliga sättet att räkna. 

Med detta i åtanke vill vi rikta kritik mot algoritmen som tillvägagångssätt, då detta kan 

medföra att den aritmetiska matematiken som från början inte är konkret kan bli ännu mer 

abstrakt för eleverna. Förvirring kan övergå till rädsla och ångest inför matematikämnet.  

Diskussionerna angående algoritmers fördelar respektive nackdelar visar på att nackdelarna är 

mer omtalade utifrån vår litteratur i studien. Antingen är artiklarna emot algoritmer eller 

förespråkar användandet av denna metod, de artiklar som kritiserar algoritmer har en 

övertygande ton där beskrivningarna av vad som är negativt med algoritmer är tydliga i sin 
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karaktär. Artiklarna som stöder denna strategi klargör dock inte de positiva effekterna på 

samma sätt vilket vi anser inte är lika övertygande. Däremot vill vi anmärka på bristen av 

objektivitet hos artiklarna som är negativa emot algoritmen i undervisningen, vilket Carrolls 

(2000) och Kamiis och Dominicks (1997) studier är tydliga exempel på enligt vår uppfattning. 

7.3 Metoddiskussion 

Genom vår systematiska litteraturstudie har vi fått en övergripande uppfattning om rådande 

forskningsstatus inom detta område. Vi är medvetna om att sökträffarna i sökning 1 är många 

till antalet. Detta innebär att om någon annan vill granska våra artiklar kan detta bli 

tidskrävande, eftersom artiklarna som behöver gås igenom för att hitta vissa av våra valda 

artiklar är 127 stycken. Med marginal för att hitta relevanta artiklar ansåg vi att det inte var 

lämpligt att begränsa sökningen ytterligare, då detta kunde mynna ut i att intressanta artiklar 

skulle falla bort. Vi betraktade att läsa igenom 127 stycken abstract inte skulle vara något 

problem, eftersom vi är två personer i denna process var det möjligt att dela upp läsandet.  

Efter att ha granskat vår litteratursökning ytterligare upptäcktes att användningen av ordet OR 

i sökningen inte fyller den funktion vi avsett. Vår uppfattning var att denna sökstrategi endast 

berörde de sökord som befinner sig mellan sökorden ”addition” och ”subtraction”. I själva 

verket behandlade OR samtliga sökord som finns efter OR i sökningen. Detta resulterar i att 

vår sökning består av två olika sökningar med kombinationerna Algorithm AND Subtraction 

samt Addition AND Understanding AND Learning. Denna upptäckt har gett oss en 

medvetenhet av vad ordet OR betyder i förhållande till databassökning, och detta kommer vi 

att ha i åtanke vid en framtida sökning.  

Vi har reflekterat över vad användandet av sökorden Understanding och Learning gav för 

resultat i vår sökning. Självfallet kan valet av dessa sökord ha uteslutit andra artiklar som 

kunnat ge annan värdefull information. Däremot har vi gjort en kontrollsökning efter att vi 

upptäckt den felaktiga användningen av OR i sökning 1. Endast två kombinationer av sökord 

behövdes för att täcka samtliga av artiklarna vi funnit via ERIC Ebsco. Dessa två separata 

sökningar innehåller sökorden Algorithm AND Addition samt Algorithm AND Subtraction. 

Algorithm AND Addition ger 32 sökträffar och Algorithm AND Subtraction ger 45 

sökträffar. Om vi hade använt oss av dessa kombinationer från början hade det inte gjort 

någon skillnad om vi använt sökorden Understanding och Learning.   

Vår valda litteratur anser vi ge en överblick av de frågor som vi har ställt i vår studie. Denna 

bild hade kunnat bli rikare om det funnits ytterligare material att få tillgång, då det säkerligen 
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finns fler artiklar inom detta område. Vi har inte uteslutit äldre artiklar eftersom vi ansåg att 

de gav oss ett rikt underlag och för att de var betydelsefulla för vår studie. Samtliga artiklar 

som vi har granskat utvidgar synen på algoritmer eftersom deras ursprung är från olika delar 

av världen. De äldsta artiklarna som medverkar i vår studie är över 30 år gamla, men är 

fortfarande relevanta idag vilket vi ser ett starkt tecken på genom att många utav våra artiklar 

refererar tillbaka till dem, utan att ifrågasätta deras teorier och resultat. Detta kan dock vara en 

av effekterna av vårt snöbollsurval, som har genererat liknande artiklar. Detta ger alltså inte 

någon garanti för att studierna vi valt att undersöka är felfria. 

Vi har gjort en ansats till att genomsyra vår studie med en neutralitet som grundar sig i att vi 

inte väger in våra förutfattade meningar om algoritmens betydelse för undervisningen. Vi har 

begrundat missuppfattningarna inom algoritmer med en nyfikenhet i syfte att införskaffa 

kompetens inom detta område. Vår förutfattade mening från egen skolgång om att algoritmen 

är en oslagbar räknemetod har blivit ifrågasatt och vår syn på algoritmer är förändrad efter att 

ha läst litteraturen. Nackdelarna med algoritmer har nu synliggjorts för oss, från att vår egen 

skolgång endast tagit fram det positiva med algoritmen.  

7.4 Konsekvenser för undervisning 
Vår studie har bidragit med djupare kompetens inom skriftliga algoritmer som kan ha en 

avgörande roll i matematikundervisningen, både i förebyggande syfte för att åtgärda orsaker 

till missuppfattningar, och för att kunna utmana elever. Vi vill tillägga att förklaringen till 

missuppfattningarna som förekommer inom skriftliga algoritmer inte behöver ligga hos 

eleven. Undervisningen kan ha varit missvisande eller undermålig. Det kan även finnas andra 

utomstående faktorer som kan påverka resultatet. Artiklarna som behandlar 

missuppfattningarna är mer inriktade på vad eleven behöver arbeta med, och väger inte in hur 

miljön eller undervisningen ser ut.  

Utifrån vad Kamii och Dominick (1997), Carroll (2000) och McIntosh (2004) resonerar om i 

sina studier tolkar vi detta som att algoritmer inte är anpassade för lågstadiet. Av att döma 

utifrån resultaten som upptäckts i bland annat Kamiis och Dominicks (1997) studie, klargörs 

det att elever i lågstadiet kan ha svårigheter att få korrekta svar med skriftliga algoritmer som 

tillvägagångssätt. Därmed finner vi utifrån vår bedömning att i förberedande syfte bör fokus 

ligga på att bygga upp grundläggande baskunskaper som algoritmer kräver, istället för att 

lägga vikten vid procedurkunskap inom algoritmer i lågstadiet. Detta för att samtliga elever 

som deltar i undervisningen ska kunna känna delaktighet under matematiklektionerna, och 

inte utveckla matematikångest genom sin brist på förståelse. Löwing (2008) exemplifierar 



 

38 
 

algoritmer genom att illustrera växlingar mellan hundratal, tiotal och ental med konkret 

material i form av pengar. Detta kan vara ett sätt att introducera algoritmens struktur på ett 

sätt som är tydligare än att använda den abstrakta aritmetiken. 

Ett av de mest grundläggande argumenten är att vi bedömer att baskunskaper är ett måste för 

att hantera algoritmer korrekt, vilket har påpekats mycket i litteraturen (Cheng, 2011; Ebby, 

2004; Grevholm, 2012; Gutstein & Romberg, 1995; Löwing, 2008; Löwing & Kilborn, 2002; 

Moeller et al., 2011; Selter, 2002). Vi anser att Kamii och Dominick (1997) har en poäng med 

att elever som räknar med algoritmer utan att ha kommit tillräckligt långt i sin kognitiva 

matematiska utveckling, kan bli hämmade i sitt tänkande och förståelsen av positionssystemet 

och därmed blir taluppfattningen också lidande. Vi vill även poängtera att de elever som har 

kommit långt i sin utveckling kan introduceras i algoritmer, för att utmanas på sin egen nivå. 

För att undvika att matematiken ska bli ett ångestladdat skolämne anser vi att det är viktigt 

med individualisering, något som Löwing och Kilborn (2002) även uppmuntrar. Att ta hänsyn 

till elevernas matematiska utveckling ser vi vara gynnsamt för eleverna. De har olika 

förkunskaper och kan ha olika kulturella bakgrunder, vilket kan vara avgörande för vilka 

förutsättningar eleverna har för att hantera skriftliga algoritmer. Algoritmer ser olika ut i olika 

kulturer (Löwing & Kilborn, 2002). Vi vill tillägga att de elever som visar tecken på 

matematiksvårigheter eller elever som har lågt intresse för matematik kan bli negativt 

påverkade om matematiken är för avancerad för deras utvecklingsnivå.  

En strategi för att undvika att eleverna tappar taluppfattningen eller utvecklar osäkerhet inom 

matematiken i arbetet med algoritmer presenterar Cheng (2011) en alternativ metod. Denna 

strategi grundar sig i uppdelning av tal och den associativa lagen, där taluppfattningen är i 

fokus. Uppdelning av tal kan enligt Cheng (2011) tillämpas i mer avancerad matematik, och 

vi ser att denna strategi kan användas som komplement till skriftliga algoritmer, som Carroll 

(1996) belyser är användbar i högre årskurser. Vårt förslag för att bevara taluppfattningen och 

finna tillit till metoden är att arbeta med skriftliga algoritmer och decomposition strategy 

parallellt i de högre årskurserna. Att koppla decomposition strategy till lågstadiet är något 

som Cheng (2011) uppmuntrar till. Efter att inledande till matematiken ha tillämpat 

ramsräkning som inte är en hållbar metod, behövs en mer allmän strategi som kan användas 

på olika sätt och matematiska nivåer. Med Chengs (2011) teori som utgångspunkt finner vi 

decomposition strategy som ett komplement till skriftliga algoritmer i lågstadiet, eftersom vi 

har fått uppfattningen att algoritmer inte är anpassade till lägre årskurser. I vår studie har vi 

valt att granska skriftliga algoritmers konsekvenser. Vi kan inte redogöra för om alternativa 
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metoder är effektiva eller om de tillför negativa konsekvenser, eftersom vi inte har granskat 

dessa strategier. Detta gäller även för de metoder som McIntosh (2004) förespråkar. 

Ett sätt för lågstadielärare att utveckla sin förståelse för hur elever tänker inom matematik kan 

vara att analysera elevlösningar. Brown och Burton (1978) uppmuntrar detta då det kan 

utveckla det pedagogiska tänkandet, något som deras studie visade där lärare fick göra just 

detta genom att spela ett spel som heter ”Buggy”. Lärarna som deltog i studien analyserade en 

felaktig algoritm och försökte hitta felet, och fick sedan lösa andra algoritmer på samma 

felaktiga sätt. Vi anser att detta kan vara en metod som kan vara användbar i lärares 

utveckling av sin didaktiska kompetens inom matematiken, som utgör grunden för att kunna 

vara en professionell lärare. 

7.5 Fortsatta studier 
Utifrån en enkätstudie eller intervjuer skulle vi vilja få fram elevers och föräldrars syn på 

algoritmer. Föräldrars inverkan på eleverna har stor betydelse för deras utveckling, och kan 

vara avgörande för motivation och inställning till matematikämnet. Detta grundar vi på att 

elever som deltog i Ebbys (2004) och Carrolls (1996) studier lärde sig algoritmer av sina 

föräldrar eller syskon, utan skolans inblandning. Vi uppfattar föräldrar som förebilder för 

eleverna, och därför ser vi det som viktigt att föräldrar har möjlighet att hjälpa till i 

skolarbetet. Vi betraktar äldre matematiska strategier såsom algoritmer viktiga att bevara i 

avsikt att ge föräldrar möjlighet att känna sig delaktiga i sitt barns utveckling. Med 

utgångspunkt i dessa funderingar vill vi undersöka betydelsen som skriftliga algoritmer inom 

addition och subtraktion har för undervisningen ur lärares, elevers och föräldrar perspektiv, 

för att se om deras uppfattning stämmer överens med den forskning som vi har granskat i vår 

litteraturstudie. 

Det har debatterats om vilken årskurs som är bäst lämpad för att introducera skriftliga 

algoritmer, men forskningen är inte enig och det finns inget riktigt empiriskt stöd för 

argumenten om att vänta till årskurs fyra eller fem (McIntosh, 2004). Detta ser vi vara en 

anledning till att göra en om möjligt empirisk studie där användning av enkäter och intervjuer 

förekommer, som antingen kan stödja McIntoshs (2004) resonemang, eller komma med andra 

synpunkter på vilken årskurs som är lämpligast. 
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Författare Vanliga 
växlingsfel 

Beskrivning av 
missuppfattningar i 
additionsalgoritmer 

Beskrivning av 
missuppfattningar i 
subtraktionsalgoritmer 

Orsaker till 
missuppfattningar 

Fördelar med 
standardalgoritmer 

Nackdelar med 
standardalgoritmer 

Förespråkar 
huvudräkning 
eller 
informella 
metoder 

Huvudslutsats för studien 

Brown & 
Burton 
(1978) 

MV+S* Ja 
 

Ja Ja Nej Nej Nej Försöka förstå sig på elevernas 
tankegångar 

Brown & 
VanLehn 
(1980) 

 Nej Ja Ja Nej Nej Nej Beskrivning av Repair Theory 

Carroll 
(1996) 

 Nej Nej Nej Ja Ja Ja I studien löste 50 % av eleverna 
uppgiften med informell 
metod, 33 % med 
standardalgoritm 

Carroll 
(2000) 

 Nej Nej Nej Ja Ja Ja Många av eleverna i studien 
använder egenhändigt 
påhittade lösningsstrategier 
som fungerar 

Ebby 
(2004) 

MV+S* Ja Ja Ja Ja Ja Nej Eleven som bidrog i studien 
använde standardalgoritmen 
som huvudlösningsmetod 
visade mycket liten utveckling i 
taluppfattning 

Fiori & 
Zuccheri 
(2005) 

MV** Nej Ja Ja Nej Ja Nej Användandet av algoritmer ger 
brist i taluppfattning och 
positionssystemet och logiskt 
tänkande 

Gutstein 
& 
Romberg 
(1995) 

 Nej Nej Nej Ja Ja Ja Instruktioner kan förbättra 
problemlösningsförmågan 

Hatano et 
al. (1996) 

MV** Nej Ja Ja Nej Nej Nej Elever hittar på genvägar i 
algoritmerna för att spara tid 
och arbete 
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* MV+S markerar att artikeln innehåller missuppfattningar som innefattar minnessiffror, växlingar och subtraktion av fel tal. 

** MV markerar att artikeln innehåller missuppfattningar som innefattar minnessiffror och växlinga

Kamii & 
Dominick 
(1997) 

MV+S* Ja Ja Nej Nej Ja Ja Sluta undervisa algoritmer, 
uppmuntra eleverna att hitta 
egna strategier 

Kamii & 
Dominick 
(1998) 

 Nej Nej Nej Nej Ja Ja Algoritmer är skadliga för 
elevernas taluppfattning och 
uppfattning av 
positionssystemet 

McIntosh 
(2004) 

 Nej Nej Nej Nej Ja Ja Introducera algoritmer först i 
årskurs 4 

Selter 
(2002) 

MV+S* Ja Ja Nej Ja Nej Nej Eleverna valde i största 
utsträckning att använda sig av 
algoritmer, vilket ökade 
prestationsförmågan hos 
eleverna 

Young & 
O’Shea 
(1981) 

MV+S* Nej Ja Ja Nej Nej Nej Kartläggning av olika 
missuppfattningar inom 
subtraktionsalgoritmer 

 



 

 

 


