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Inom matematiken återfinns många olika områden, aritmetik är ett av dem. Området 

aritmetik har en central roll för de grundläggande matematiska kunskaper som barn i svensk 

skola ska utveckla. En sådan kunskap är att tillägna sig de fyra räknesättens olika 

egenskaper, däribland kommutativitet. Kommutativitet är den egenskap som gör att termer i 

en addition kan byta plats, alltså att 2+5 är lika mycket som 5+2. Syftet med denna studie är 

att undersöka hur matematikdidaktisk forskning beskriver barns utveckling av 

kommutativitet hos addition. Arbetet är en litteraturstudie där internationell 

matematikdidaktisk forskning analyserats. Materialet som valts ut har granskats genom 

närläsning och en komparativ analys.  

Genom det analyserade materialet har tre huvudsakliga faktorer för hur barn tillägnar sig 

förståelse för egenskapen kommutativitet hos addition framkommit. Dessa faktorer är om 

konkret material används, barns ålder och om barn tenderar att fokusera på termerna eller 

summan i kommutativa uppgifter. I studien har det även framkommit att hos yngre barn 

föregår kommutativitet ofta tillägnandet av effektiva räknestrategier så som ”störst-först”-

strategin. Det vill säga att barn som insett den kommutativa egenskapen hos addition räknar 

upp från ett större tal hellre än från ett mindre, som till exempel när de räknar 3+7 räknar de 

upp från 7 snarare än från 3. Materialet pekar på att kommutativitet kan vara något barn 

naturligt utvecklar en förståelse av.  

Sökord: matematik, aritmetik, kommutativitet, räknestrategier och barn. 
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1 Inledning 

Vid addition kan man använda sig av olika sätt att räkna, dessa kallas för räknestrategier. En 

räknestrategi används för att underlätta beräkningar och för att spara tid. En effektiv strategi, 

särskilt för yngre barn, är ”störst-först”-strategin. Tidigt får barn lära sig att när de ställs inför 

ett additionsproblem kan det vara fördelaktigt att byta plats på termer för att få den största 

termen först. Det vill säga att vid 3+7 räknar de upp från 7 snarare än från 3. Att termer kan 

byta plats vid addition utan att summan förändras kallas att addition har den kommutativa 

egenskapen. 

 

De fyra räknesätten addition, subtraktion, multiplikation och division har olika egenskaper 

och för att göra effektiva beräkningar behöver elever kunskap om dessa (Skolverket, 2016a, s. 

15). Den kommutativa egenskapen, kommutativitet och kommutativa lagen är synonymer 

som används för att uttrycka samma sak, alltså att termers rumsmässiga ordning inte har 

någon betydelse för summan (McIntosh, 2008, s. 72). Etymologiskt härstammar ordet 

kommutativitet från latinets commutativus som betyder ”kan bytas om” (Kiselman & 

Mouwitz, 2008, s. 89–90). Kommutativa lagen är en av tre räknelagar och den gäller för 

addition och multiplikation. Vid användandet av ”störst-först”-strategin är det just 

kommutativa lagen som barn utnyttjar, kanske omedvetet. Ibland används egenskapen 

kommutativitet även som en egen eller som en del av någon räknestrategi. 

 

Liknelser till kommutativitet återfinns även i vardagen. Att uppmärksamma barn på att det 

finns liknelser mellan vardagen och matematiken i skolan kan hjälpa dem att få en djupare 

förståelse, i detta fall för att ordningen ibland inte spelar någon roll. Man har liknat 

kommutativitet vid att det är oviktigt i vilken ordning strumporna kläs på, men det spelar roll i 

vilken ordning man tar på sig underkläder och byxor (Hansen, Haider, Eichler, Godau & 

Frensch, 2015, s. 4).  

 

Litteraturstudiens resultat är uppdelat i tre delar och namngivna efter de tre 

forskningsfrågorna. I samband med varje del diskuteras respektive forskningsfråga. Slutligen 

återfinns ett kapitel med avslutande reflektioner, intressanta områden för fortsatt forskning 

och hur denna studie relateras till lärares yrkesverksamhet.  
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur matematikdidaktisk forskning beskriver barns 

förståelse och utveckling av kommutativitet hos addition. Detta syfte vill vi uppfylla genom 

att besvara följande frågeställningar: 

• Hur utvecklas barns förståelse av den kommutativa egenskapen hos addition? 

• Är kommutativitet en egenskap barn förstår naturligt eller måste det undervisas om? 

• Är kommutativitet en nödvändig kunskap för att utveckla effektiva räknestrategier? 
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3 Bakgrund 

3.1 Aritmetik 

Addition, subtraktion, multiplikation och division är de fyra räknesätten som man i 

skolmatematiken hänför till det matematiska området aritmetik. Aritmetik är ett annat ord för 

räknelära och innefattar beräkningar med något eller några av de fyra olika räknesätten 

(Skolverket, 2016a, s. 15). Om en beräkning bryts ned i sina beståndsdelar så talar man om 

operationer. En förutsättning för att elever ska kunna operera med tal genom de olika 

räknesätten är att de behärskar talen och deras egenskaper på ett sådant sätt att operationer kan 

ske med flyt (Löwing, 2008, s. 39–40).  

3.2 Kommutativa lagen, kommutativitet och räkneregler  

Hur operationer med tal uppför sig, alltså vilka egenskaper de har, sammanfattas i olika 

räknelagar. De viktigaste är kommutativa, associativa och distributiva lagen. I litteraturen 

finns olika sätt att definiera vad en räknelag är. Kiselman och Mouwitz (2008, s. 23) 

definierar en räknelag som:”räkneregler för aritmetiska och algebraiska operationer”. I denna 

studie använder vi en definition baserad på McIntosh (2008, s. 63), att räknelagarna beskriver 

egenskaper som har med operationer och tal att göra. Dessa egenskaper kan vara: 

kommutativitet, associativitet och distributivitet. Denna litteraturstudie begränsas dock till att 

enbart behandla kommutativa lagen, det vill säga egenskapen kommutativitet.  

 

Addition och multiplikation är kommutativa räkneoperationer, det är dock inte subtraktion 

och division. Den kommutativa lagens grundprincip är att termers rumsmässiga ordning inte 

har någon betydelse. Det innebär att termer i en addition och faktorer i en multiplikation kan 

byta plats utan att summan eller produkten förändras. Algebraiskt brukar kommutativa lagen 

beskrivas a+b=b+a eller a∙b=b∙a (Tent, 2006, s. 22–23; Kiselman & Mouwitz, 2008, s. 89). 

Kommutativa lagen kan exemplifieras som ovan men även symboliskt och med hjälp av 

konkret material, se Figur 1. Det kan finnas skäl att ibland skilja kommutativa lagen och 

egenskapen kommutativitet åt men i denna studie används de båda begreppen synonymt.  

 

          

   

 

Figur 1: Symboliskt och konkret exempel på kommutativa lagen. 

3∙2 = 2∙3 
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Utöver räknelagarna, som beskriver egenskaper hos räknesätten, finns det inom matematiken 

konventioner, alltså outtalade regler för hur matematiska uttryck ska skrivas och förstås. 

Konventioner för hur vi ska räkna kallas för räkneregler och prioriteringsregeln och vänster-

till-höger-principen är exempel på sådana. Konventionerna finns för att skapa entydighet vid 

matematiska beräkningar och dessa är därför med nödvändighet allmänt vedertagna. Utan 

denna entydighet kan en uppgift med flera operationer leda till olika resultat. Ett uttryck som 

2+3∙5 skulle kunna ge både resultatet 17 och 25 om vi inte var överens om hur vi räknar. I 

denna uppgift gäller prioriteringsregeln som anger att multiplikation är överordnat addition. 

Prioriteringsregeln beskriver att följande ordning gäller: (1) parenteser (2) potenser (3) 

multiplikation och division (4) addition och subtraktion. Prioriteringsregeln gäller i uppgifter 

med olika operationer. I uttryck där alla operationer har samma prioritet gäller vänster-till-

höger-principen som innebär att beräkningen sker från vänster till höger (Kiselman & 

Mouwitz, 2008, s. 23).  

 

3.3 Metoder och strategier  

Att skilja begreppen metod och strategi åt kan vara svårt och i litteraturen har vi 

uppmärksammat att metoder inte sällan beskrivs som strategier och vice versa. Vi vill trots det 

försöka beskriva hur vi använder begreppen i denna text. En räknemetod beskriver hur, och 

med hjälp av vad, en beräkning kan genomföras. Huvudräkning, fingerräkning, miniräknare 

och skriftliga beräkningar är exempel på vanliga räknemetoder. I denna studie är 

huvudräkning den mest centrala metoden då den ofta används tillsammans med ”störst-först”- 

strategin. Huvudräkning används ofta vid addition med en- och tvåsiffriga tal och det är 

vanligt att nyttja kommutativitet vid huvudräkning (McIntosh 2008, s. 116). 

Räknestrategier är, till skillnad från metoder, tillvägagångssätt för att göra beräkningar. Man 

kan alltså använda olika strategier med en och samma metod. Elever behöver utveckla 

kunskap om olika räknestrategier för att tillämpa den mest effektiva strategin i förhållande till 

problemet. Exempel på räknestrategier är: störst-först, runda tal och lika tillägg. För en 

utförligare beskrivning av dessa, se till exempel McIntosh (2008). I denna litteraturstudie 

behandlas främst ”störst-först”-strategin. Denna strategi innebär att beräkningar utförs från 

den största termen oberoende av i vilken ordning termerna är presenterade i. Det är 

användbart och tidsbesparande att tillämpa denna strategi när ett stort tal ska läggas ihop med 

ett litet (Heiberg Solem, Alseth & Nordberg, 2011, s. 139–140; Baroody & Gannon, 1984, s. 

322), exempelvis 5+61 = 61+5. Vid användningen av ”störst-först”-strategin är det tydligt 
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att den kommutativa egenskapen hos addition utnyttjas då termerna tillåts byta plats och 

summan blir oförändrad (Löwing, 2008, s. 71). 

 

I matematikdidaktiskforskning benämns ”störst-först”-strategin på olika sätt, men med 

samma innebörd. En återkommande benämning är ”counting on from the larger addend” som 

förkortas COL (Cowan & Renton, 1996; Baroody & Gannon, 1984). Det engelska ordet 

”addend” översätts till svenskans addend. Addend är ett äldre begrepp som i modern tid 

ersatts av begreppet term. En ytterligare benämning av ”störst-först”-strategin är ”min-

strategy”1. Materialet i denna studie kan alltså använda olika benämningar av ”störst-först”-

strategin, men för att inte skapa tvetydighet kommer begreppet ”störst-först” fortsättningsvis 

användas i denna text oavsett vilken benämning man använt för den strategi där man utgår 

från det största talet.   

3.4 Styrdokument 

Matematikundervisningen ska bland annat syfta till att elever utvecklar kunskap om metoder 

och strategier för beräkningar. Metoder och strategier beskrivs i styrdokumenten enligt oss på 

ett otydligt sätt och det kan vara svårt att tolka hur de används. Räknelagarna är inte explicit 

konkretiserade i gällande styrdokument för matematik. Dock återfinns de i centralt innehåll 

under kunskapsområdena taluppfattning och tals användning samt problemlösning.  

 

Taluppfattning är grundläggande för att kunna utveckla kunskaper i matematik och det 

handlar om förståelse för tals betydelse, relationer och storlek (Skolverket, 2016a, s.13). 

Under kunskapsområdet taluppfattning och tals användning beskrivs att elever ska få 

möjlighet att utveckla kunskap om de fyra räknesättens egenskaper och hur de förhåller sig till 

varandra. Man skulle alltså kunna tolka detta som att det innefattar räknelagar och 

räknaregler. Elever ska även kunna tillämpa räknesätten i olika situationer. Genom 

undervisning i matematik ska elever lära sig centrala metoder för beräkningar så som 

huvudräkning, överslagsräkning och skriftliga metoder med naturliga tal. Med ”centrala 

metoder” menas utvecklingsbara metoder2 som är effektiva i en given situation men också 

generella och applicerbara i nya situationer (Skolverket, 2016b, s. 56; Skolverket, 2016a, s. 

15).  

                                                 
1 En förklaring av vad ”min” står för saknas men beskrivs som en räknestrategi där 

beräkningen startar från den största termen (Canobi, Reeve & Pattison, 2002, s. 526). 
2 Troligtvis syftar man här på vad vi kallar strategier.  
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Det andra kunskapsområdet där räknelagarna inte är konkretiserade men nämns, är under 

problemlösning i det centrala innehållet. Elever ska ges möjlighet att utveckla strategier för att 

i enkla situationer kunna lösa problem. Enkla situationer är i detta fall elevnära och bekanta 

sammanhang. Strategier nämns som ett samlingsbegrepp för olika tillvägagångssätt för 

problemlösning i olika situationer och inom olika ämnesområden. I olika sammanhang är 

olika strategier mer eller mindre effektiva (Skolverket, 2016b, s. 57, Skolverket, 2016a, s. 26).  

 

Elever ska, enligt kunskapskraven i matematik för årskurs 3, kunna ”göra enkla beräkningar 

med naturliga tal” (Skolverket, 2016b, s. 60) genom att välja och använda lämpliga 

matematiska metoder3. De ska även kunna resonera om valet av metoder. I kunskapskraven 

nämns också att elever ska kunna utföra problemlösning genom att välja och använda 

strategier4 som är lämpliga för problemets utformning (Skolverket, 2016b, s. 60–61).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Troligtvis syftar man här på exempelvis fingerräkning eller huvudräkning. 
4 Troligtvis syftar man här på exempelvis ”störst-först”-strategin. 
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4 Metod  

Nedan beskrivs hur informationssökningen till studien genomförts och hur materialet 

analyserats. Analysen har gjorts med utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar.  

4.1 Informationssökning 

Genom söktjänsterna ERIC och PRIMO har vi funnit relevant material till denna 

litteraturstudie. Sökningar har även utförts i söktjänsterna Google Scholar, MathEduc och 

Swepub dock utan att mer material hittats. Vidare utfördes databas-sökningar med sökorden: 

arithmetic, properties, laws, commutative, principle, child, understand och school. På 

engelska används dock olika benämningar för kommutativitet exempelvis är property och 

principle sådana likvärdiga begrepp som tillsammans med commutative beskriver den 

kommutativa egenskapen. För att få träffar som var vetenskapligt granskade valdes ”Peer-

Review” vid sökningarna. 

Sökorden trunkerades och AND användes mellan sökorden. Exempel på hur en sökning med 

AND och trunkering kunde se ut presenteras i figur 2. 

 

 

 

Figur 2: Sökexempel. 

 

Under sökprocessen gjordes även fras-, thesaurus- och kedjesökningar. Kedjesökningar har 

varit en stor del av vår informationssökning och flera källor är funna på detta söksätt. 

Kedjesökningar gjordes främst genom att spåra återkommande forskare så som K.H. Canobi 

och A.J. Baroody & K.E. Gannon. Vidare har kedjesökningar gjorts genom artikeln: 

”Fostering Formal Commutativity Knowledge with Approximate Arithmetic” då det är en 

nyare publikation som refererar till många återkommande forskare, där ibland Cowan, Canobi 

och Baroody & Gannon. Vi har alltså, utöver systematisk databassökning, gjort kedjesökning 

både på författare och publikation. Mer utförlig information om inkluderat material återfinns 

översiktligt i tabell 1 och mer detaljerat i bilagan. Processen, se figur 3, startade med att göra 

sökningar i databaserna ERIC och PRIMO med specifika sökord och detta ledde till 462 

träffar. För att begränsa träffarna lades ämnesordet ”mathematics” till i PRIMO och sedan 

skedde en sållning baserad på titel och nyckelord. Ytterligare sållning baserad på ”abstract” 

Principle* AND child* AND commutativ* 
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Sökning i 

databaserna 

ERIC och 

PRIMO 

Sökord: 

commutativity*, 

commutative*, 

principle*, 

child*, 

understand* 

 

 

462 150 23 11 

och våra två kriterier för inklusion genomfördes och tillsammans med kedjesökning ledde 

denna stegvisa sållning till elva vetenskapliga arbeten.   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Visar flödesschema över sökprocessen. 

 

Vi ställde två krav på de texter som söktes fram för att de skulle inkluderas i analysen: 

1. Texterna ska behandla en utbildningskontext för barn. 

2. Texterna ska nämna kommutativa lagen, kommutativitet eller räknestrategier kopplade 

till kommutativitet. 

Om de källor vi sökt fram uppfyllde ovanstående kriterier samt var vetenskapligt granskade 

fick de ingå i litteraturstudiens material.  

Angående publikationsår och publikationsspråk har inga specifika avgränsningar av materialet 

gjorts. Vårt material har en tidsintervall på 32 år vilket ger en möjlighet att följa utvecklingen 

av forskning inom området och även försöka problematisera utvecklingen. Denna 

litteraturstudie innehåller elva publikationer, varav tio tidskriftsartiklar och en 

forskningsrapport. Dessa finns sammanfattade i tabell 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMO 

Tillägg av 

ämnesordet 

“mathematics” 

125 träffar 
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25 träffar 
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Tabell 1 Översikt över inkluderat material 

Författare Titel År Publikationstyp 

Baroody, A.J., & Gannon, K.E. The Development of the Commutativity 

Principle and Economical Addition Strategies. 

1984 Tidskriftsartikel 

Bermejo, V., & Rodriguez, P.  Children’s understanding of the commutative 

law of addition. 

1993 Forskningsrapport 

Canobi, K.H., Reeve, R.A., & 

Pattison, P.E. 

The role of Conceptual Understanding in 

Children’s Addition Problem Solving. 

1998 Tidskriftsartikel 

Canobi, K.H., Reeve, R.A., & 

Pattison, P.E. 

Young Children’s Understanding of Addition 

Concepts. 

2002 Tidskriftsartikel  

Canobi, K.H., Reeve, R.A., & 

Pattison, P.E. 

Patterns of Knowledge in Children’s Addition. 
2003 Tidskriftsartikel 

Ching, B.H., & Nunes, T. Children’s understanding of the 

commutativity and the complement principles: 

A latent profile analysis. 

2016 Tidskriftsartikel 

Cowan, R., & Renton, M. Do They Know What They Are Doing? 

Children’s Use of Economical Addition 

Strategies and Knowledge of Commutativity. 

1996 Tidskriftsartikel 

Farrington-Flint, L., Canobi, 

K.H., Wood, C., & Faulkner, D. 

The role of relational reasoning in children 

addition concepts. 

2007 Tidskriftsartikel 

Haider, H., Eichler, A., Hansen, 

S., Vaterrodt, B., Gaschler, R., 

& Frensch, P.A.  

How we use what we learn in Math: An 

integrative account of the development of 

commutativity. 

2014 Tidskriftsartikel 

Hansen, S.M., Haider, H., 

Eichler, A., Godau, C., Frensch, 

P.A., & Gaschler, R. 

Fostering Formal Commutativity Knowledge 

with Approximate Arithmetic. 

2015 Tidskriftsartikel 

Wynn, K. 
Addition and subtraction by human infants. 1992 Tidskriftsartikel 

4.2 Analysprocess 

Genom att analysera utvalt material har 17 av 23 publikationer exkluderats därför att de inte 

varit relevanta för våra frågeställningar. Material har bland annat exkluderats för att det 

beskriver alla räknelagar men att kommutativitet fått en alltför obetydlig del för att vara 

relevant för vår studie. Kommutativitet har till exempel använts i studier för att förklara barns 

förståelse för bland annat associativa lagen.  
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Materialet har analyserats genom att vi oberoende av varandra läst och skrivit ner det som kan 

kopplas till syftet och frågeställningarna. Om skilda tolkningar av materialet förekommit har 

diskussioner och läsning tillsammans gjorts för att säkerställa att vi tolkat materialet på ett 

korrekt sätt. Vidare har materialet strukturerats i en litteraturöversikt (se bilaga) där 

materialets syfte, design och innehåll sammanfattats. I denna litteraturöversikt har materialet 

grupperats efter våra forskningsfrågor för att skapa en överblick över vilka frågor materialet 

besvarar. Genom litteraturöversikten har materialet till varje forskningsfråga jämförts för att 

eventuellt finna likheter och skillnader.  

4.3 Metoddiskussion 

Vår informationssökning utgick från sökningar på räknelagar, kommutativa lagen och 

kommutativitet i lärandemiljö. Det är värt att notera att svensk forskning inom detta område är 

begränsad och därför krävdes att sökningar genomfördes på engelska. Det var inte helt 

oproblematiskt att finna relevanta engelska sökord då kommutativa lagen och kommutativitet 

kan benämnas på många olika sätt. Man kan därför befara att vi inte lyckats hitta ”rätt” 

sökord. Men genom att vi använt thesaurussökning, att vi sökt sökord i våra källor och 

dessutom kedjesökt i dessa källor har vi försökt nå hög träffsäkerhet i sökorden. Många av 

forskarna inom området refererar till varandra vilket gjorde att kedjesökningar krävdes för att 

nå den ursprungliga källan. Det var dessutom vanligt förekommande att forskarna refererade 

till sig själva. Både självrefererandet och refererandet till varandra sänker studiens 

trovärdighet. Men vi kan se att materialet, trots sina begränsningar, kan användas för att 

besvara våra forskningsfrågor. Vi kan därför säga att materialet är tillräckligt trovärdigt för 

vår analys. Skulle denna studie genomföras på nytt skulle vi eventuellt lagt mindre tid på att 

finna de mest relevanta sökorden och mer tid på kedjesökning.  

Det material som har valts ut till studien har lästs många gånger och analyserats för att 

säkerställa att vår tolkning är så nära författarnas som möjligt. Närläsning har varit en 

förutsättning för att ta del av innehållet och avgöra relevansen för vår studie. Materialet som 

valts ut har förutom närläsning granskats genom att jämföras med varandra. På detta sätt har 

likheter och skillnader i materialet identifierats och olika uppfattningar inom området 

framkommit. Att många forskare drar liknande slutsatser anser vi är ett tecken på att 

forskningen borde vara tillförlitlig. Mest framträdande i denna studie är K.H. Canobi som 

återfinns i fyra publikationer. Tre av de fyra studierna har Canobi genomfört tillsammans med 
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R.A. Reeve och P.E. Pattison. Detta skulle kunna ses som en svaghet. Dock upplever vi att 

deras forskning är central inom området då den ofta refereras till av andra forskare.  

Styrkan i denna litteraturstudie är att det finns ett brett internationellt perspektiv då forskning 

från tre världsdelar är representerad. Materialet i studien har även ett brett åldersspann på 32 

år vilket gör att utvecklingen kan följas och därifrån kan slutsatser dras. Ytterligare en styrka i 

vår studie är att vi varit två som läst materialet. Allt material har lästs var för sig men analysen 

har skett gemensamt och därför har vi kunnat säkerställa att materialet tolkas på liknande sätt.   



 

12 

 

 

5 Hur barn utvecklar förståelse av den kommutativa 

egenskapen  

Konkret material, ålder och om fokus ligger på termerna eller summan vid beräkningar är tre 

huvudsakliga faktorer som kan påverka barns förståelse av den kommutativa egenskapen hos 

addition. Noterbart är att det konkreta materialet som använts i studierna nedan inte är 

laborativt material så som klossar eller kulor.  

5.1 Förståelse av kommutativitet genom konkret material  

Att använda konkret material kan gynna barns förståelse för kommutativitet (Ching & Nunes, 

2016; Canobi, Reeve, Pattison, 2002). Ching och Nunes (2016, s. 71, 75) visade att det finns 

barn som presterade bra med konkret material men sämre när de mötte abstrakta symboler. I 

deras försök behövde det konkreta materialet, i form av en docka, inte ens vara en del av det 

som skulle beräknas, det var bara en ”åskådare” eller en ”med-räknare”. Barnen som var i 

åldern 5–8 år fick ett matematiskt basproblem: ”Mary har tre fiskar och hennes mamma ger 

henne fem till. Hur många fiskar har Mary nu?”. Genom denna räknesaga skulle barnen 

avgöra om de kunde använda basproblemet för att lösa nästa problem: ” Mary har fem fiskar 

och hennes mamma ger henne tre till. Hur många fiskar har Mary nu?”. Canobi et al. (2002, 

s. 528) hävdar att i konkreta sammanhang visar barn i åldern 4–6 år ofta god förståelse för den 

kommutativa lagen, och barn tenderar att utveckla förståelse för egenskapen kommutativitet 

hos addition i kontexter där fysiska objekt används. Utvecklingen av kommutativitet verkar 

kunna gå från att tänka i konkreta kontexter till ett mer abstrakt tankesätt med symboler 

(Ching & Nunes, 2016, s. 74).   

 

Man har studerat om barn i åldern 5–8 år gör flest korrekta bedömningar i kontexter där 

konkret material används och om de minst korrekta bedömningarna görs i kontexter där 

abstrakta symboler används (Canobi, Reeve och Pattison, 2003 s. 526–531). Barnen skulle 

bedöma om ett tidigare problem kunde användas för att lösa ett annat beräkningsproblem, 

exempelvis om 6+3 kunde användas för att lösa 3+6. Som konkret material användes en 

docka. Canobi et al. (2003) visar att barns förståelse för att termer kan adderas i olika ordning 

är abstrakt, författarna använder till och med uttrycket förvånansvärt abstrakt. För att barn ska 

få förståelse av kommutativitet är en symbolisk demonstration minst lika effektiv som en 

konkret demonstration, vilket är i motsats till vad Ching och Nunes (2016) och Canobi et al. 

(2002) pekar på i sina studier. Canobi et al. (2003, s. 526–531) hävdar att konkret material 
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kan hjälpa barn att förstå vissa begrepp. För andra begrepp som kommutativitet kan det räcka 

med att demonstrera med siffror. Siffror kan i många fall ge tillräckligt med ledtrådar för att 

barn ska kunna känna igen den underliggande egenskapen kommutativitet.   

5.2 Förståelse av kommutativitet kopplat till ålder  

Man kan se åldersrelaterade skillnader i barns kunskap om addition (Farrington-Flint, Canobi, 

Wood & Faulkner, 2007; Bermejo & Rodriguez, 1993). När barn i ålder 5-8 år blivit 

undervisade om additionsprinciperna (till exempel kommutativa lagen) har de äldre barnen 

presterat bättre än de yngre barnen. I studien har man även jämfört barn som inte blivit 

undervisade om additionsprinciperna, äldre och yngre barn presterar då ungefär lika bra 

(Farrington-Flint et al. 2007, s. 242).  

 

Barn som inte blivit formellt undervisade om kommutativitet blev i en studie testade på olika 

kommutativa uppgifter. Barnen som deltog var i åldern 5–8 år och beroende på hur 

uppgifterna var presenterade skiljde sig deras prestationer åt (Bermejo och Rodriguez, 1993, 

s. 58). Bermejo och Rodriguez (1993) använde kommutativa par i additionsuppgifter där ett 

par hade summan visad och ett par inte hade det. Det användes även kommutativa par där 

inget av paren hade en summa visad. Exempel på dessa uppgifter visas i figur 4.  

 

   

  

Figur 4: Kommutativ uppgift med summa och utan summa. 

 

I de kommutativa uppgifterna som presenterades med summa såg man skillnad beroende på 

barnens ålder. Barn i åldern 7–8 år presterade bättre än barn i åldern 5–6 år.  

Noterbart är att vid kommutativa uppgifter där summan inte var presenterad fanns inga 

åldersrelaterade skillnader (Bermejo & Rodriguez, 1993, s. 62).  

 

I en studie fick barn i olika åldrar lösa uppskattningsuppgifter och beräkningsuppgifter som 

var antingen kommutativa eller icke-kommutativa (Hansen, Haider, Eichler, Godau, Frensch 

& Caschler, 2015, s. 1), se Figur 5 och Figur 6. Studien utfördes i tre olika åldersgrupper. 

Första gruppen var barn i årskurs ett som inte blivit introducerade för kommutativitet i skolan. 

Den andra gruppen var äldre barn i årskurs ett och den tredje gruppen var barn i årskurs tre 

som hade blivit introducerade för egenskapen kommutativitet. Uppskattningsuppgifter gjorde 

8+11=19     11+8 8+11     11+8 
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att barnen i första klass ökade sin förmåga att känna igen och använda kommutativa genvägar 

även i de exakta additionsuppgifterna. Dock kunde inte en omvänd effekt identifieras, alltså 

att gå från exakta additionsuppgifter till uppskattningsuppgifter verkade inte öka barns 

förmåga att använda kommutativa genvägar. Liknande resultat återfanns hos barnen i årskurs 

tre. Även de visade att det är mer gynnsamt att starta med uppskattningsuppgifterna och sedan 

gå vidare till de exakta uppgifterna (Hansen et al. 2015, s. 9–10, 19).  

 

Uppskattningsuppgifterna var utformade enligt följande: 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figur 5: kommutativ uppskattningsuppgift och icke kommutativ 

uppskattningsuppgift. Från: (Hansen et al. 2015, s. 5–6). 

  

Beräkningsuppgifterna var utformade enligt följande:  

 

 

 

Figur 6: Kommutativa och icke kommutativa beräkningsuppgifter. 

 

Man har också jämfört barn i årskurs två med barn i årskurs tre på kommutativa uppgifter 

respektive kontrolluppgifter (Haider, Eichler, Hansen, Vaterrodt, Gaschler och Frensch 2014, 

s. 2, 14). Barn i årskurs tre visade en bättre generell förståelse för beräkningar och mer 

begreppskunskap om kommutativitet än barn i årskurs två. De presterade snabbare och mer 

korrekt än barn i årkurs två vid kommutativa uppgifter som var kombinerade med 

kontrolluppgifter. De kommutativa uppgifterna Haider et al. (2014) använde var konstruerade 

med tre termer, 3+5+4 och 5+3+4. Även kontrolluppgifterna innehöll tre termer och 

presenterades på följande sätt: 4+8+9 och 6+7+8. 

2+3 3+2 

5+6 9+2 
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5.3 Förståelse av kommutativitet genom termer och/eller summan 

Barn tenderar att fokusera på termerna istället för på summan vid additionsproblem (Bermejo 

& Rodriguez, 1993; Farrington-Flint, Canobi, Wood & Faulkner, 2007). Termerna spelar en 

viktig roll i bedömningen av om två tal-par har samma värde på grund av kommutativitet. Vid 

kommutativa problem behöver barn urskilja att termerna är identiska men presenterade i olika 

ordning (Farrington-Flint et al. 2007, s. 241). En annan aspekt är att barn kan förstå 

kommutativitet genom att fokusera på summan istället för på termerna. I en studie av Baroody 

och Gannon (1984, s. 330) framkom att barn i åldern 5–6 år, både underförstått och medvetet, 

fokuserade på summan. Vid uppgifter som 2+4 och 4+2 såg man att barnen i studien använde 

summan på en tidigare beräknad uppgift och överförde den till nästa. Slutsatsen man drog var 

att om barn fokuserar på summan istället för på termerna kan de få förståelse för 

kommutativitet (Baroody & Gannon, 1984). 

 

En femstegsmodell för hur barn kan nå full förståelse för kommutativitet har beskrivits av 

Bermejo och Rodriguez (1993, s. 69–70). Femstegsmodellen är hierarkisk där femte steget är 

det mest ”avancerade”.  

1. Barn kan inte se att samma termer i olika ordning har samma summa. De accepterar 

inte att 8+11 och 11+8 är likvärdiga för att operationerna inte ser likadana ut.  

 

2. Barn jämför termer och tecken. Är termerna och tecknen exakt lika i två operationer 

accepterar barnen likvärdigheten.  

 
3. Barn som möter exempelvis 8+11 och 11+8 behöver räkna båda uppgifterna för att 

sedan kunna jämföra summorna. Är summorna samma accepterar de att operationerna 

är lika.  

 
4. Barn fokuserar på termerna eller på summan. De accepterar att samma termer i en 

addition ger samma summa men de kan även dra sin slutsats genom att fokusera och 

jämföra summan.  

 
5. Barn har full förståelse för den kommutativa lagen. Bermejo och Rodriguez (1993) 

menar att barn visar sådan full förståelse genom att hävda att 8+11 är samma sak som 

11+8 utan att lägga fokus på en specifik del. Barnet vet helt enkelt att samma termer i 

en addition ger samma summa.  
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5.4 Diskussion 

Ett sätt att utveckla förståelse för kommutativitet är att använda konkret material. Det finns 

alltså studier som beskriver att barn, när de lär sig kommutativitet, går från ett konkret till ett 

abstrakt tänkande (Ching & Nunes, 2016, s. 74–75; Canobi et al., 2002, s. 528). Dock finns en 

studie som tvärt om indikerar att det kan räcka med att demonstrera kommutativitet med 

siffror istället för med konkret material. Denna studies slutsats är att kommutativitet är 

abstrakt i sig självt (Canobi et al., 2003). 

 

Att Canobi et al. (2002, 2003) presenterar två resultat som skiljer sig åt kan anses 

problematiskt. De olika resultaten, när det gäller om konkret material verkligen kan gynna 

barns förståelse för den kommutativa egenskapen hos addition, kan med stor sannolikhet bero 

på att studierna genomförts med barn i olika åldrar. Barnen som deltog i studien som 

publicerades år 2003 var mellan 5–8 år till skillnad från barnen i den tidigare studien som var 

4–6 år. Att studien som genomfördes på de äldre barnen gav resultat som visade en abstrakt 

förståelse är på så vis inte anmärkningsvärt. Det är inte heller anmärkningsvärt att de yngre 

barnen presterade bättre med konkret material. Man kan ställa sig frågande till varför en så 

stor del av matematikundervisningen i svensk skola är baserad på konkret material även för de 

äldre barnen då det visat sig att de mycket väl kan bilda sig en förståelse baserat endast på 

abstrakta resonemang.  

 

Vi kan se att Ching och Nunes (2016) så väl som Canobi et al. (2003) genomförde liknande 

experiment i sina studier men att deras utfall skiljer sig åt. I båda studierna fanns en docka 

som barnen skulle använda när de löste kommutativa uppgifter. Anledningen till att resultaten 

skiljer sig åt i studierna kan vara att uppgifterna utformats på olika sätt. Ching och Nunes 

(2016) använde räknesagor (basproblem) och kontrolluppgifter medan Canobi et al. (2003) 

enbart använde symboliska uppgifter. Det kan vara värt att notera att i ingen av studierna var 

dockan som användes något som skulle räknas in. Dockan var bara ”åskådare” eller ”med-

räknare” åt barnen. 

 

Ålder kan vara en annan avgörande faktor för hur effektivt barn kan tillägna sig 

kommutativitet. Det finns forskning som pekar på att barn i olika åldrar kan prestera lika bra i 

vissa kommutativa uppgifter (Bermejo & Rodriguez, 1993; Hansen et al., 2015). Barn i åldern 

5–8 år presterar lika bra i kommutativa uppgifter där summan inte är presenterad (Bermejo & 
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Rodriguez, 1993), detta skulle kunna bero på att barnen mött liknande uppgifter tidigare då 

det är vanligt förekommande att kommutativa uppgifter presenteras på detta sätt. 

Åldersrelaterade skillnader kan inte heller ses när barn går från uppskattningsuppgifter till 

exakta beräkningsuppgifter (Hansen et al., 2015). Dock är äldre barn mer effektiva och visar 

bättre resultat än yngre barn i vissa kommutativa uppgifter (Bermejo & Rodriguez, 1993; 

Haider et al., 2014; Hansen et al., 2015). Barns erfarenheter5 skulle kunna vara en faktor som 

påverkar förståelsen av kommutativitet. En studie indikerar att när barn blivit formellt 

undervisade om kommutativitet finns tydliga skillnader mellan yngre och äldre barns 

prestationer (Farrington-Flint et al., 2007). Barn som är äldre har mer erfarenhet och detta 

skulle kunna vara en naturlig anledning till att de presterar bättre än yngre barn i kommutativa 

uppgifter. Det kan också vara så att de yngre barnen inte i lika stor utsträckning som de äldre 

barnen har mött likhetstecken eller uppgifter med tal högre än 10.  

Man kan ställa sig frågande till om det är ålder och/eller utformningen av uppgifter som är 

mest avgörande för barns tillägnande av kommutativitet. Åldern påverkar barns 

prestationsnivå men när åldersskillnaderna är marginella kan uppgifternas utformning vara det 

som avgör hur väl barn presterar i kommutativa uppgifter för addition. I utformningen av 

kommutativa uppgifter kan det vara avgörande om summan presenteras eller inte, då barn kan 

ha svårt att förstå att när en term läggs till (summan) är summan fortfarande likvärdig 

(Bermejo och Rodriguez, 1993, s. 68).  

 

Om barn tenderar att fokusera på termer eller på summan kan vara en ytterligare avgörande 

faktor i barns tillägnande av kommutativitet hos addition. En femstegsmodell för hur barn kan 

tillägna sig förståelse för kommutativa lagen har presenterats av Bermejo och Rodriguez 

(1993). Dock återfinns inte denna modell i den senare forskning vi tagit del av. Det kan vi 

tycka är problematiskt för relevansen av den modellen. Men det skulle kunna bero på att 

forskningsområdet är ganska litet och att de andra författarna hellre refererar till deras egna 

studier.  

 

Bermejo och Rodriguez (1993, s. 67) och Farrington-Flint et al. (2007, s. 241) visar att 

termerna spelar en viktig roll vid bedömning av likvärdighet. Det finns dock resultat som 

pekar på motsatsen, att barn fokuserar på summan, snarare än termerna, när de löser 

kommutativa uppgifter (Baroody & Gannon, 1984, s. 330). Anledningen till dessa skilda 

                                                 
5 I detta fall syftar vi på all den erfarenhet elever tillägnar sig under skolgången.  
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resultat kan vara åldersrelaterade. Baroody och Gannon (1984) genomförde sin studie med 

barn i åldern 5–6 år medan Bermejo och Rodriguez (1993) och Farrington-Flint et al. (2007) 

genomfört sina studier med barn i åldern 5–8 år. Som tidigare resultat pekat på har alltså både 

barnens ålder och uppgifternas utformning betydelse för prestationen. Baroody och Gannon 

(1984) presenterade kommutativa uppgifter genom ett ”Quick Look”-spel där barn under en 

begränsad tid fick titta på två additioner för att sedan bedöma om uppgifterna hade samma 

summa. Liknande resultat återfanns dock inte i studier av Bermejo och Rodriguez (1993) och 

Farrington-Flint et al. (2007). Kommutativa uppgifter presenterades som öppna utsagor samt 

som ”comparing sums” (jämförelse) utan tidsbegränsning i studien av Bermejo och 

Rodriguez (1993). Farrington-Flint et al. (2007) kombinerade kontrolluppgifter med 

kommutativa uppgifter utan tidsbegränsning. Det är svårt att utifrån materialet avgöra om 

barns fokus ligger på termerna eller summan när de löser kommutativa uppgifter. Ytterligare, 

och väldesignade studier skulle behövas för att avgöra detta. Sammanfattningsvis skulle man 

utifrån ovanstående kunna dra slutsatsen att ålder kombinerat med utformningen av uppgifter 

har en betydande roll för hur barn presterar vid kommutativa uppgifter.  

 

Genom analysen av vårt material finner vi tre huvudsakliga faktorer som spelar stor roll för 

barns förståelse av kommutativitet: Vilket konkret material som används och hur det används, 

barnets ålder och om barnet tenderar att fokusera på termer eller summan. Utifrån detta skulle 

man kunna dra slutsatsen att det kan vara fördelaktigt att undervisa yngre barn med en 

variation av konkret material och abstrakta beräkningsuppgifter. Även barns ålder och 

erfarenheter har betydelse för hur de tillägnar sig kunskap, men kanske är det inte det som är 

den mest avgörande faktorn. Hur uppgifter är konstruerade har genom forskning framkommit 

som centralt för hur väl barn kommer tillägna sig förståelse för kommutativitet. Vi har alltså 

kommit fram till att väldesignade uppgifter är en av de viktigaste faktorerna för att barn ska 

lära sig kommutativitet.  
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6 Förstår barn kommutativitet naturligt? 

Egenskapen kommutativitet beskrivs i viss forskning som något människan tillägnar sig 

naturligt, utan undervisning, medan annan forskning belyser att kommutativitet behöver 

undervisas om för att förstås. Wynn (1992, s. 749–750) beskriver att redan spädbarn har en 

kommutativ förmåga. Spädbarnens förmåga att avgöra om 1+1 är lika med två eller ett 

testades genom att de tittade på olika sekvenser med teddybjörnar. Spädbarnen tittade i 

genomsnitt längre på den felaktiga lösningen än på en korrekt lösning.  

 

Dessutom har man sett att barn som inte blivit undervisade om kommutativitet i skolan klarar 

kommutativa uppgifter både presenterade som uppskattningsuppgifter och som symboliska 

uppgifter (Hansen et al., 2015, s. 10). Dessa uppgifter beskrivs i Figur 5 och Figur 6. Man drar 

alltså slutsatsen att barnen använde den kommutativa egenskapen trots avsaknad av formell 

undervisning om kommutativitet. Forskning tyder därmed på att barn har en föreliggande 

kunskap om kommutativitet och den skulle kunna aktiveras genom kommutativa 

uppskattningsuppgifter (Hansen et al. 2015, s. 19, 22–23). Det finns dessutom forskning som 

pekar på att yngre barn tillägnar sig kunskap om kommutativitet som en aritmetisk princip 

redan innan skolgång (Canobi et al., 2002, s. 539). De två ovannämnda studierna indikerar att 

barn naturligt förstår den kommutativa egenskapen hos addition innan de deltar i formell 

undervisning. Men det finns även forskning som pekar i motsatt riktning och istället hävdar 

att barn inte skapar förståelse av kommutativitet naturligt. Denna teori är Baroody och 

Gannon (1984, s. 336–337) ensamma om i det material vi har lyckats hitta. De antyder istället 

att yngre barn i åldern 5–6 år tenderar att tolka 3+2 och 2+3 som ”tre och två till” och ”två 

och tre till” snarare än att se det som binära operationer. Barn antar då naturligt att summorna 

är olika eftersom uttrycken är olika och visar inte förståelse för den kommutativa egenskapen 

hos addition. Baroody och Gannon (1984) drar därmed slutsatsen att yngre barn inte innehar 

en naturlig kunskap om kommutativitet men att de kan upptäcka kommutativitet.  

6.1 Diskussion 

I denna studie har det framkommit resultat som pekar på att spädbarn har en kommutativ 

förmåga (Wynn, 1992, s. 749–750). Det finns även resultat som tyder på att barn naturligt 

förstår den kommutativa egenskapen hos addition (Canobi et al. 2002; Hansen et al. 2015). 

Dock finns studier som antyder motsatsen, att barn inte skapar förståelse av kommutativitet 

naturligt (Baroody & Gannon, 1984, s. 336–337). Trovärdigheten i den sistnämnda studien i 
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jämförelse med de övriga skulle kunna diskuteras. Baroody och Gannons (1984) studie har 

enbart genomförts med 36 barn medan studierna som indikerar att kommutativitet är en 

egenskap barn förstår naturligt har genomförts med 94 barn (Canobi et al., 2002) respektive 

305 barn (Hansen et al., 2015). Man kan därför diskutera hur giltiga Baroody och Gannons 

(1984) resultat är i förhållande till Canobi et al. (2002) och Hansen et al. (2015). De 

deltagande barnen i Baroody och Gannons (1984) studie representerar enbart cirka 8 % av alla 

de barn som deltagit i studierna genomförda av Canobi et al. (2002), Hansen et al. (2015) och 

Baroody och Gannon (1984). Vi har alltså kommit fram till att barn troligtvis skapar förståelse 

av kommutativitet naturligt då cirka 92 % av de barn som deltagit i studierna förstår 

kommutativitet innan formell undervisning. Men det kan också ifrågasättas om barnen fått 

höra om kommutativitet hemma eller på annat sätt vilket skulle kunna göra att de inte behövt 

formell undervisning för att bilda sig en förståelse av egenskapen.   
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7 Är kommutativitet en nödvändig kunskap för att 

utveckla effektiva räknestrategier? 

Viss forskning beskriver att kommutativitet är en nödvändig kunskap för att kunna tillägna sig 

effektiva räknestrategier. Det finns dock forskning som pekar på motsatsen, att det inte alls 

verkar vara en nödvändig kunskap.  

 

Att kommutativitetsbaserade bedömningar och tillvägagångssätt är relaterade till 

användningen av ”ordningen-spelar-ingen-roll”-strategier är ett synsätt som framkommer i 

Canobi, Reeve och Pattison (1998, s. 887–890). De framhåller att användandet av 

räknestrategier där ordningen inte spelar någon roll tyder på en funktionell kunskap om 

kommutativitet. I studien använde 47 av 48 barn en ”ordningen-spelar-ingen-roll”-strategi 

kombinerat med en förståelse för kommutativitet. Endast ett av 48 barn i studien av Canobi et 

al. (1998, s. 887) använde en ”ordningen spelar ingen roll”-strategi utan kunskap om 

kommutativitet. Man skulle alltså baserat på bara den studien kunna hävda att kommutativitet 

inte är en nödvändig förutsättning. Att först upptäcka kommutativitet är, enligt Baroody och 

Gannon (1984, s. 337), inte nödvändigt för att använda effektiva räknestrategier så som 

”störst-först”-strategin. Det har visat sig att barn som använder denna strategi inte insett 

likvärdigheten av kommutativa par och att de endast har en begränsad uppfattning av addition 

(Baroody & Gannon, 1984, s. 331, 337).    

 

Det framkommer dock i senare forskning, av Canobi, Reeve och Pattison (2002, s. 526–528), 

att barn som använder räknestrategier som ”störst-först”-strategin tenderar att ha en god 

förståelse för kommutativitet. Studiens resultat, menar de, visar att uppkomsten av avancerade 

räknestrategier är relaterat till kommutativ kunskap. Liknade resultat har framkommit i en 

studie av Cowan och Renton (1996, s. 418–419). Den studien pekar på att barn trots allt 

behöver förståelse för kommutativitet innan de tillägnar sig effektiva räknestrategier. 

Kommutativitet var mer vanligt än användningen av ”störst-först”-strategin bland barnen, 

alltså föregår kommutativitet användningen av ”störst-först”-strategin enligt Cowan och 

Renton (1996).  

 

Att barn får utforska egenskapen kommutativitet i uppskattningsproblem kan vara tillräckligt 

för att de ska börja använda kommutativitet som genväg vid beräkningar. Användningen av 

genvägar beskrivs som en viktig räknestrategi, eftersom genvägarna innebär att barnen 
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uppmärksammar termer och jämför dem inom och mellan problem. Genvägsstrategier är ett 

hjälpmedel och sparar tid när barn ska utföra beräkningar (Hansen, Haider, Eichler, Godau, 

Frensch och Caschler, 2015, s. 19–20). 

7.1 Diskussion 

Utifrån den forskning som analyserats kan eventuellt slutsatsen dras att kommutativitet 

föregår effektiva räknestrategier som ”störst-först”-strategin. Denna slutsats kan dras då 

studier av Canobi et al. (1998, 2002), Cowan och Renton (1996) och Hansen et al. (2015) alla 

pekar på att kommutativitet ofta upptäcks före effektiva räknestrategier. I studien av Canobi et 

al. (1998, s. 887) framkommer att 47 av 48 barn med förståelse för kommutativitet använde 

en ”ordningen spelar ingen roll”-strategi. Värt att notera är att ett barn tillämpade denna typ 

av strategi utan att visa förståelse för kommutativitet. Då endast ett barn tillämpade en 

”ordningen spelar ingen roll”-strategi utan kommutativ förståelse kan man dock fundera över 

vad Baroody och Gannon (1984) framför för argument i sin studie. De menar ju att barn inte 

nödvändigtvis behöver förståelse för kommutativitet innan de tillägnar sig effektiva 

räknestrategier. En anledning till att Baroody och Gannons (1984) resultat skiljer sig från 

Canobi et al. (1998, 2002) kan bero på om konkret material har använts. I båda studierna av 

Canobi et al. (1998, 2002) har konkret material använts medan Baroody och Gannon (1984) 

inte gjort det. Sammanfattningsvis skulle man utifrån ovanstående kunna dra slutsatsen att 

kommutativitet inte är nödvändigt för att tillägna sig effektiva räknestrategier. Denna slutsats 

kan baseras på att ett av 48 barn i studien av Canobi et al. (1998, s. 887) inte behövde 

kommutativitet för att använda effektiva räknestrategier. Därför kan det inte ses som en 

nödvändig kunskap men i många fall kan upptäckten av kommutativitet krävas då de flesta 

barn i Canobi et al. (1998) studie visar att kommutativitet föregår effektiva räknestrategier 

som ”störst-först”-strategin.  
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8 Avslutande reflektioner 

I detta avsnitt kommer slutsatserna i studien sättas samman till en helhet för att ge en 

överskådlig bild av budskapet. Att kommutativitet inte uttrycks explicit i gällande 

styrdokument kommer problematiseras och tankar kring fortsatt forskning inom området 

kommer lyftas. 

Sammanfattningsvis har vi kommit fram till att det kan vara fördelaktigt att undervisa yngre 

barn med en variation av konkret material och abstrakta beräkningsuppgifter. Att använda 

väldesignade uppgifter är en av de viktigaste faktorerna för att barn ska tillägna sig 

kommutativitet. Vi har även kommit fram till att barn troligtvis skapar förståelse av 

kommutativitet naturligt innan formell undervisning samt att kommutativitet inte är 

nödvändigt för att tillägna sig effektiva räknestrategier. 

Kommutativitet eller kommutativa lagen uttrycks inte explicit i nuvarande svenska 

styrdokument för grundskolan. Man kan ställa sig frågande till varför det inte är konkretiserat. 

Det finns ju forskning som pekar på att barn tillägnar sig kunskap om kommutativitet långt 

innan skolgång (Hansen et al., 2015; Canobi et al., 2002; Wynn, 1992). Har man kanske 

resonerat att det inte behövs? Den befintliga kunskap som många barn har behöver ges 

möjlighet att utvecklas speciellt då kunskap om de grundläggande aritmetiska räknelagarna, 

så som kommutativitet, kan vara viktigt i övergången från aritmetik till algebra (Ding, Lee & 

Capraro, 2013). Som diskuterats i avsnitt 7.1 finns det tydliga liknelser mellan kommutativitet 

och räknestrategin ”störst-först”. I grundskolan ska elever få möjlighet att tillägna sig 

effektiva räknestrategier (Skolverket, 2016a, s. 26), vilket skulle kunna vara ”störst-först”-

strategin. Elever ska även få kunskap om ”De fyra räknesättens egenskaper…” (Skolverket, 

2016b, s. 56), kommutativitet är en egenskap som finns hos addition och multiplikation. Med 

stöd i styrdokumenten skulle undervisning om kommutativitet kunna bedrivas, men då det 

inte är konkretiserat i läroplan eller i kommentarmaterial finns risk för att det inte behandlas 

alls. Viktigt att påpeka är att vi här applicerat internationell forskning på svenska 

styrdokument. Dock anser vi inte att detta bidrar till missvisande slutsatser angående denna 

diskussion. Studierna har genomförts i Tyskland, Australien och USA vilket gör att det med 

stor sannolikhet går att generalisera denna forskning till fler länder, som till exempel till 

Sverige.  
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En relevant fråga att ställa sig efter att ha analyserat materialet till denna studie är om 

kommutativitet kan ses som en räknestrategi eller om det enbart ska ses som en egenskap.   

Vårt material beskriver inte kommutativitet som en räknestrategi. Men genom att dra 

slutsatser anser vi att man kan se tydliga likheter mellan räknestrategier där ordningen inte 

spelar roll och den kommutativa egenskapen. ”Störst-först” är en strategi där man börjar en 

uppräkning från det största av två eller flera tal. Med andra ord visar denna strategi att det är 

tillåtet att byta plats på termer i en addition (eller för den delen även på faktorer i en 

multiplikation) utan att summan (eller produkten) förändras. Enligt oss är användning av 

”ordningen spelar ingen roll”-strategier som ”störst- först” egentligen bara en tillämpning av 

den kommutativa egenskapen. I många fall används inte begreppet kommutativitet i 

undervisning för barn, utan det är just strategier som denna som används för att förklara 

ordningsirrelevansen för termer eller faktorer. Kan man därför dra slutsatsen att 

kommutativitet och räknestrategier som ”störst-först” är samma sak? 

Inom området finns ett begränsat utbud och ytterligare forskning skulle vara önskvärt. Förslag 

på forskning som skulle vara intressant att ta del av eller genomföra är hur kommutativitet 

undervisas om och i vilken utsträckning egenskapen kommutativitet används i kombination 

med effektiva räknestrategier. Detta skulle kunna genomföras genom att intervjua lärare och 

observera deras undervisning. Ytterligare forskningsområde att undersöka är hur 

kommutativitet presenteras i läromedel. Detta skulle kunna göras genom att granska 

läromedel för att se om elever möter kommutativitet som en räknestrategi eller som en 

egenskap för addition och multiplikation. Man skulle även kunna jämföra läromedel utgivna i 

Sverige med läromedel utgivna i andra länder för att få syn på likheter och skillnader när det 

gäller hur kommutativitet presenteras. 

I studien har vi kommit fram till att en av de viktigaste faktorerna för att barn ska utveckla 

förståelse av kommutativitet är väldesignade uppgifter. Vi har under våra 

verksamhetsförlagda utbildningar (VFU) och i matematikkurser uppmärksammat att det är 

vanligt att lärare i arbetet med taluppfattning utgår från helheten vid uppdelning av tal. I 

kommentarmaterialet till kursplanen i matematik nämns att taluppfattning är grundläggande 

för att kunna utveckla kunskaper i matematik och det handlar om förståelse för tals betydelse, 

relationer och storlek (Skolverket, 2016a, s.13). Ett arbete med taluppfattning genom tals 

uppdelning kan även innefatta arbete med kommutativitet. För att barn ska utveckla förståelse 

för egenskapen kommutativitet skulle man kunna jämföra en helhets delar i omvänd ordning. 

Alltså om helheten 7 både kan ha delarna 2 och 5 samt 5 och 2. I och med detta kan barn få 
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syn på att oberoende av i vilken ordning delarna är presenterade så ger de samma helhet. På 

detta sätt tar man tillvara på och utvecklar ett arbetssätt som är bekant för många barn. 

Konkret eller laborativt material används ofta och mycket i matematikundervisning för yngre 

barn och denna studie bekräftar att det kan vara fördelaktigt. För vissa begrepp, exempelvis 

kommutativitet, har dock barn en mer abstrakt förståelse än vad många lärare kanske tror. För 

yrkesverksamheten är det bra att vara medveten om att konkret material i vissa fall inte är 

nödvändigt. Barn har visat sig förstå kommutativitet naturligt innan formell undervisning. 

Som lärare bör man utveckla barns befintliga och omedvetna kunskap om kommutativitet. 

Detta skulle kunna göras genom att presentera kommutativa uppskattningsuppgifter 

kombinerat med icke kommutativa uppskattningsuppgifter (figur 5) och sedan gå vidare till 

exakta beräkningsuppgifter (figur 6). Som konstaterats i studien är kommutativitet inte en 

nödvändig kunskap för att utveckla effektiva räknestrategier men majoriteten av barn visar 

ändå att det är en kunskap som ofta föregår effektiva räknestrategier. För lärarprofessionen är 

det viktigt att vara medveten om dessa två skilda perspektiv vid planering av undervisning om 

kommutativitet då alla barn utvecklar kunskap på olika sätt. 
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Bilaga: Översikt över analyserad litteratur 

Författare 

Titel 

Tidskrift 

Publikationstyp 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Syfte Design 

 
Barns utveckling av 

förståelse för den 

kommutativa 

egenskapen hos addition. 

 

Kommutativitet i 

förhållande till 

utvecklingen av effektiva 

räknestrategier. 

 

Kommutativitet som 

naturlig egenskap eller 

undervisningskrävande.  

 

Baroody, A.J., & Gannon, 

K.E. 

 

“The Development of the 

Commutativity Principle 

and Economical Addition 

Strategies” 

 

Cognition and Instruction 

 

Tidskriftsartikel 

 

(1984) 

 

USA 

 

Kedjesökning 

Syftet med denna studie 

var att undersöka 

relationen mellan 

kommutativa principen 

och utvecklingen av 

additionsstrategier som 

bortser från ordningen.  

36 barn  

5-6 år 

3 olika uppgifter 

 

Additionsuppgift:  

24 uppgifter varav 12st 

med minsta termen först 

och 12st med största 

termen först. Störst fokus 

låg på uppgifterna med 

minsta termen först för att 

få syn på om och vilka 

strategier som barnen 

använde.  

 

Kommutativ uppgift 1:  
28 uppgifter. 12st 

kommutativa par, 4st 

identiska par och 12st 

uppgifter med olika 

summor.  

 

Kommutativ uppgift 2:  
Strukturerad intervju. 

Barn skulle räkna ut 6+4 

Barn tenderar att fokusera 

på summan istället för på 

termerna vid kommutativa 

uppgifter. Både 

underförstått och 

medvetet fokuserar barn 

på summan. 

 

 

Det är inte nödvändigt att 

upptäcka kommutativitet 

för att använda effektiva  

räknestrategier som 

”Counting on from the 

larger addend” (COL). 

Kommutativitet tillägnas 

inte naturligt men barn 

kan upptäcka 

kommutativitet.  
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och skulle sedan avgöra 

om 4+6 också är 10.  

 

 

 

Författare 

Titel 

Tidsskrift 

Publikationstyp 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Syfte Design 

 
Barns utveckling av 

förståelse för den 

kommutativa 

egenskapen hos 

addition. 

 

Kommutativitet i 

förhållande till 

utvecklingen av 

effektiva 

räknestrategier. 

 

Kommutativitet som 

naturlig egenskap eller 

undervisningskrävande.  

 

Bermejo, V., & 

Rodriguez, P.  

“Children’s 

understanding of the 

commutative law of 

addition” 

Learning and instruction 

Forskningsrapport 

(1993) 

Spanien 

ERIC 

Syftet med studien var att 

analysera barns förståelse 

och utveckling av 

kommutativa lagen för 

addition.  

72 barn 

5-8 år 

Tre grupper med 24 barn 

i varje. 

Grupp 1: 5-6 år 

Grupp 2: 6-7 år Grupp 3: 

7-8 år 

Två delar med uppgifter: 

Jämföra summor och 

finna den okända termen. 

 

Äldre barn presterar 

bättre än yngre barn när 

summan visas. Ingen 

skillnad upptäcktes när 

summan inte var 

presenterad.  

 

Barn tenderar att 

fokusera på termerna 

istället för på resultatet.  

 

Femstegsmodellen.  
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Författare 

Titel 

Tidsskrift 

Publikationstyp 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Syfte Design 

 

Barns utveckling av 

förståelse för den 

kommutativa 

egenskapen hos 

addition. 

 

Kommutativitet i 

förhållande till 

utvecklingen av 

effektiva 

räknestrategier. 

 

Kommutativitet som 

naturlig egenskap eller 

undervisningskrävande.  

 

Canobi, K.H., Reeve, 

R.A., & Pattison, P.E. 

 

“The role of Conceptual 

Understanding in 

Children’s Addition 

Problem Solving” 

 

Developmental 

Psychology 

 

(1998) 

 

Australien 

 

Kedjesökning 

Syftet med studien var att 

undersöka relationen 

mellan barns förståelse av 

matematiska begrepp och 

problemlösning vid 

addition.  

48 barn  

6-8 år.  

Intervju 

Två delar. 

 

Problemlösning:  

46 olika uppgifter. 

Bedömningsuppgift: En 

docka användes. Barn 

testades på om dockan 

kunde avgöra nästa 

problem genom att titta på 

ett föregående. 18 av 

uppgifterna var 

kommutativa.   

 

Additionsprinciper 

(kommutativitet) i form 

av konkreta versioner är 

framträdande hos barn 

redan i förskoleåldern.  

Räknestrategier där 

ordningen inte spelar 

någon roll tyder på en 

funktionell kunskap om 

kommutativitet. 

Kommutativitetsbaserade 

bedömningar och 

tillvägagångssätt är 

relaterade till 

användningen av 

strategier där ordningen 

inte spelar roll. 
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Författare 

Titel 

Tidsskrift 

Publikationstyp 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Syfte Design 

 
Barns utveckling av 

förståelse för den 

kommutativa 

egenskapen hos 

addition. 

 

Kommutativitet i 

förhållande till 

utvecklingen av 

effektiva 

räknestrategier. 

 

Kommutativitet som 

naturlig egenskap eller 

undervisningskrävande.  

 

Canobi, K.H., Reeve, 

R.A., & Pattison, P.E. 

 

“Young Children’s 

Understanding of 

Addition Concepts” 

 

Educational Psychology 

 

(2002) 

 

Tidskriftsartikel 

 

Australien 

 

ERIC 

Syftet med studien var att 

undersöka om barns 

kunskap om konkreta 

versioner av additiva 

sammansättningar, 

kommutativitet och 

associativitet gör att barn 

förstår del- och 

helhetsrelation bättre. 

 

Två studier 

 

Studie 1:  

49 barn  

4-6 år 

Intervju 

 

Barns bedömning av  

likvärdighet av additiva 

sammansättningar med 

konkret material testades 

(Smarties). 

 

Studie 2:  

45 barn  

5-6 år 

Intervju 

 

Skillnaden mellan studie 

1 och studie 2 var att i 

studie 2 fanns en 10 

minuters 

problemlösningsuppgift.  

Barn tenderar att utveckla 

kommutativ förståelse i 

kontexter där fysiska 

objekt används. 

Barn som använder 

räknestrategier som 

”min-strategy” tenderar 

att ha en god förståelse 

för kommutativiet. 

Uppkomsten av 

avancerade 

räknestrategier är 

relaterat till kommutativ 

kunskap. 

Barn tillägnar sig informell 

kunskap om kommutativitet 

som en aritmetisk princip 

långt innan skolgång. 
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Författare 

Titel 

Tidsskrift 

Publikationstyp 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Syfte Design Barns utveckling av 

förståelse för den 

kommutativa 

egenskapen hos 

addition. 

 

Kommutativitet i 

förhållande till 

utvecklingen av 

effektiva 

räknestrategier. 

 

Kommutativitet som 

naturlig egenskap eller 

undervisningskrävande.  

 

Canobi, K.H., Reeve, 

R.A., & Pattison, P.E. 

 

“Patterns of Knowledge in 

Children’s Addition” 

 

Developmental 

Psychology 

 

Tidskriftsartikel 

 

(2003) 

 

Australien 

 

Kedjesökning 

Syftet med studien var att 

undersöka 

begreppsmässig kunskap 

och tillvägagångssätt när 

barn löser 

additionsuppgifter.  

80 barn  

5-8 år 

Två delar 

 

Additionsproblem: 12 

stycken additionsproblem 

som innehöll 

slumpmässigt utvalda 

termer från 1-9.  

 

Bedömning av begrepp:  
En docka användes för att 

undersöka barns förståelse 

av begrepp 

(kommutativitet).  

”Kan man använda 

tidigare problem för att 

lösa nästa?” Exempel: 

6+3 = 3+6 

Barns förståelse för att 

termer kan adderas i olika 

ordning var abstrakt.   
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Författare 

Titel 

Tidsskrift 

Publikationstyp 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Syfte Design Barns utveckling av 

förståelse för den 

kommutativa 

egenskapen hos 

addition. 

 

Kommutativitet i 

förhållande till 

utvecklingen av 

effektiva 

räknestrategier. 

 

Kommutativitet som 

naturlig egenskap eller 

undervisningskrävande.  

 

Ching, B.H., & Nunes, T. 

 

“Children’s understanding 

of the commutativity and 

the complement 

principles: A latent profile 

analysis” 

 

Learning and instruction 

 

Tidskriftsartikel  

 

(2016) 

 

Storbritannien   

 

PRIMO 

Syftet med studien var att 

undersöka mönster av 

individuella skillnader i 

tillägnandet av 

kommutativa och 

komplementa prinicper. 

Samt undersöka hur 

konkret material kan 

hjälpa barn att förstå 

principerna.  

115 barn  

5-8 år 

Två sessioner 

 

Session 1:  

En färdig matris som 

testade barns abstrakta 

förståelse för 

kommutativitet och 

komplementa principer.  

 

Session 2:  
Två räknesagor med 

konkret material i form av 

en docka. Dockan skulle 

lösa ett basproblem och 

flera ”target” problem.  

Barn presterade bra med 

konkret material men 

sämre när de mötte 

abstrakta symboler. 

Utvecklingen av 

kommutativitet kan gå 

från att tänka i kontexten 

av specifika mängder till 

ett mer abstrakt tankesätt 

med symboler. 
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Författare 

Titel 

Tidsskrift 

Publikationstyp 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Syfte Design Barns utveckling av 

förståelse för den 

kommutativa 

egenskapen hos 

addition. 

 

Kommutativitet i 

förhållande till 

utvecklingen av 

effektiva 

räknestrategier. 

 

Kommutativitet som 

naturlig egenskap eller 

undervisningskrävande.  

 

Cowan, R., & Renton, M. 

 

“Do They Know What 

They Are Doing? 

Children’s Use of 

Economical Addition 

Strategies and Knowledge 

of Commutativity” 

 

Educational Psychology  

 

(1996) 

 

Storbritannien 

 

Kedjesökning 

 

Syftet med studien var att 

undersöka relationen 

mellan barns kunskap om 

att termers ordning inte 

har betydelse för 

resultatet hos addition och 

deras användning av 

räknestrategier i addition.  

Två studier  

 

Studie 1:  

24 barn  

6-9 år 

Tre kommutativa 

uppgifter: konkreta, 

symboliska och abstrakta.  

 

Konkret:  

Klossar. Avgöra om 

barnen hade lika många 

klossar som intervjuaren.  

Symbolisk: avgöra om 

den andra summan var 

samma summa som den 

första. 

 

Abstrakt: avgöra om 

barnens två boxar innehöll 

lika många penslar som 

intervjuarens.  

 

Studie 2:  
24 barn  

5 år-5år och 8 månader 

Samma genomförande 

som i den abstrakta och 

konkreta delen av studie 

1.  

 

 

 

 

 

Barn behöver förståelse 

för kommutativitet innan 

de tillägnar sig effektiva 

räknestrategier.  
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Författare 
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Tidsskrift 

Publikationstyp 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Syfte Design  

 
Barns utveckling av 

förståelse för den 

kommutativa 

egenskapen hos 

addition. 

 

Kommutativitet i 

förhållande till 

utvecklingen av 

effektiva 

räknestrategier. 

 

Kommutativitet som 

naturlig egenskap eller 

undervisningskrävande.  

 

Farrington-Flint, L., 

Canobi, K.H., Wood, C., 

& Faulkner, D. 

 

“The role of relational 

reasoning in children 

addition concepts” 

 

British journal of 

developmental psychology  

 

Tidskriftsartikel 

 

(2007) 

 

Storbritannien  

 

ERIC 

Syftet med studien var att 

undersöka relationen 

mellan förmågan att 

resonera om addition och 

problemlösning inom 

addition och utanför.  

92 barn  

5-8 år  

Tre olika uppgifter 

 

Uppgift 1:  
16 ledtrådsproblem. 

Kommutativitetsproblem 

(4+9, 9+4 och 6+5+2, 

2+6+5), additiva 

sammansättningar (4+9, 

4+3+6), kommutativa 

kontrollproblem (4+9, 

6+9) och kontroll av 

additiva 

sammansättningar (4+9, 

4+5+3). 

 

Uppgift 2:  

Olika strategier testades. 

 

Uppgift 3: 
Resonemangsuppgifter. 

Starka åldersrelaterade 

skillnader finns i barns 

additionskunskap när de 

är informerade om att 

additionsprinciper kan 

användas som en bas för 

att lösa relaterade 

additionsproblem.  

 

Termer spelar en viktig 

roll i bedömningen av 

likvärdigheten av 

kommutativa par. Vid 

kommutativa problem 

behöver barn identifiera 

att termerna är identiska 

men presenterade i olika 

ordning.  
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Författare 

Titel 

Tidsskrift 

Publikationstyp 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Syfte Design  Barns utveckling av 

förståelse för den 

kommutativa 

egenskapen hos 

addition. 

 

Kommutativitet i 

förhållande till 

utvecklingen av 

effektiva 

räknestrategier. 

 

Kommutativitet som 

naturlig egenskap eller 

undervisningskrävande.  

 

Haider, H., Eichler, A., 

Hansen, S., Vaterrodt, B., 

Gaschler, R., & Frensch, 

P.A. 

 

“How we use what we 

learn in Math: An 

integrative account of the 

development of 

commutativity” 

 

Frontline learning 

research 

 

Tidskriftsartikel 

 

(2014) 

 

Tyskland 

 

ERIC 

Syftet med studien var att 

undersöka i vilken årskurs 

elever spontant börjar 

tillämpa kommutativitet 

och i vilken årskurs de 

börjar inneha ett 

integrerat begrepp om 

kommutativitet. 

163 barn i årskurs två 180 

barn i årskurs tre 46 

vuxna studenter  

Studien var uppdelad i två 

delar.  

 

Del 1:  
Aritmetiska uppgifter med 

tre termer mellan 2 och 9. 

Både kommutativa 

uppgifter och 

kontrolluppgifter. 

 

Del 2:  
30 bedömningsuppgifter 

med tre termer varav 9st 

var kommutativa. 

Elever i årskurs tre har en 

bättre generell beräkning 

och mer begreppskunskap 

om kommutativitet än 

elever i årskurs två. 

Elever i årskurs två drog 

nytta av kommutativitet 

vid beräkningar. De 

räknade kommutativa 

problem snabbare än 

kontrollproblem. 
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Författare 

Titel 

Tidsskrift 

Publikationstyp 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Syfte Design  
 

Barns utveckling av 

förståelse för den 

kommutativa 

egenskapen hos 

addition. 

 

Kommutativitet i 

förhållande till 

utvecklingen av 

effektiva 

räknestrategier. 

 

Kommutativitet som 

naturlig egenskap eller 

undervisningskrävande.  

 

Hansen, S.M., Haider, H., 

Eichler, A., Godau, C., 

Frensch, P.A., & 

Gaschler, R. 

 

“Fostering Formal 

Commutativity 

Knowledge with 

Approximate Arithmetic” 

 

PLoS ONE 
 

Forskningsartikel 

 

(2015) 

 

Tyskland 

 

 

PRIMO 

Syftet med studien var att 

undersöka hur man kan 

förbättra förståelsen av 

abstrakta matematiska 

principer. 

.  

Tre experiment gjordes. 

 

Experiment 1:  

68 barn  

Medelåldern 6 år och 8 

månader 

Ingen undervisning om 

kommutativitet 

 

Två olika uppgifter, 

uppskattningsuppgifter 

och exakta problem.  

 

Experiment 2:  
131 barn  

Medelåldern 7 år och 3 

månader 

Formellt undervisade om 

kommutativitet 

 

Tre olika uppgifter, 

uppskattningsproblem, 

exakta problem och 

bedömningsuppgifter.  

 

Experiment 3:  
106 barn  

Medelåldern 8 år och 6 

månader 

Formellt undervisade om 

Uppskattningsproblem 

ökade förmågan att känna 

igen och använda 

kommutativa genvägar i 

exakta additionsproblem 

hos barn i årskurs ett.  

En omvänd effekt kunde 

inte identifieras i studien. 

Liknande resultat kunde 

återfinnas hos barnen i 

årskurs tre. 

Användningen av 

genvägar vid beräkningar 

beskrivs som en viktig 

räknestrategi där barnen 

uppmärksammar termer 

och jämför dem inom och 

mellan problem. 

Genvägsstrategier kan 

vara ett hjälpmedel och 

spara tid när barn ska 

beräkna problem som 

följer kommutativa lagen. 

Resultaten i studien tyder 

starkt på att barn innehar 

kunskap om 

kommutativitet innan de 

börjar skolan men att de 

behöver aktivera 

kunskapen om 

matematiska principer 

genom att lärarna hjälper 

till att få barnen att 

referera till sin informella 

kunskap 
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kommutativitet 

 

Samma uppgifter som 

experiment 2. 
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Tidsskrift 

Publikationstyp 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Syfte Design Barns utveckling av 

förståelse för den 

kommutativa 

egenskapen hos 

addition. 

 

Kommutativitet i 

förhållande till 

utvecklingen av 

effektiva 

räknestrategier. 

 

Kommutativitet som 

naturlig egenskap eller 

undervisningskrävande.  

 

Wynn, K. 

 

“Addition and subtraction 

by human infants” 

 

Nature 

 

Tidskriftsartikel  

 

(1992) 

 

USA 

 

Kedjesökning 

Syftet med studien var att 

undersöka om spädbarn 

har en aritmetisk förmåga.  

32 spädbarn 

5 månader 

 

Spädbarnens förmåga att 

avgöra om 1+1 är lika 

med två eller ett testades 

genom att de tittade på 

olika sekvenser med 

teddybjörnar. 

  
Spädbarn har en 

kommutativ förmåga. 

Spädbarnen tittade längre 

på den felaktiga lösningen 

än på möjliga lösningen. 

 


