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Kommutativa lagen i läromedel – Hur en räknelag framställs i matematikläromedel. 

     Antal sidor: 33 

_______________________________________________________________________ 

Under skolgången ska elever utveckla flera grundläggande kunskaper inom matematiken. 

En sådan kunskap handlar om de fyra räknesättens olika egenskaper. Kommutativitet är 

en egenskap hos addition och multiplikation som innebär att termer eller faktorer kan 

byta plats utan att summan eller produkten förändras, exempelvis att 2+4 är lika mycket 

som 4+2 och att 3‧2 är lika mycket som 2‧3. Egenskaper räknesätt har sammanfattas i 

olika räknelagar, de vanligaste är kommutativa-, associativa- och distributiva lagen. 

Syftet med denna studie är att skapa ny kunskap om hur kommutativa lagen presenteras 

för elever i matematikläromedel. Studien bygger på en läromedelsgranskning som 

genomförs med en kvalitativ innehållsanalys och inspireras av variationsteorin. Tre 

läromedelsserier avsedda för årskurs 1–6 har granskats. I analysen har det framkommit 

att kommutativitet sällan beskrivs som en fristående egenskap utan ofta presenteras 

tillsammans med något annat. Främst är det tillsammans med talkamrater, tillsammans 

med sambandet mellan addition och subtraktion och när elever ska överföra något 

bildligt till matematiska uttryck som kommutativitet beskrivs. Det går också att urskilja 

en viss progression av kommutativitetbegreppen i läromedel. 
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ABSTRACT 

_______________________________________________________________________ 

Frida Haraldsson 

The law of commutativity in mathematic textbooks –how a counting law is presented 
in mathematic textbooks.  

     Number of pages: 33 

_______________________________________________________________________ 

Students should develop several basic skills in mathematics during their school years. For 

instance, they should develop solid understanding of the properties of the four rules of 

arithmetic. Commutativity is a property of addition and multiplication that means that 

terms or factors can change place without changing the sum or the product, for example, 

that 2 + 4 is equal to 4 + 2 and 3‧2 is equal to 2‧3. The purpose of this study is to expand 

our understanding about how the commutative law is presented to students in 

mathematics textbooks. This work is a textbook review which is a qualitative content 

analysis and is inspired by the theory of variation. Three series of mathematics textbooks 

for school years 1 through 6 in Sweden have been reviewed. The analysis of the 

textbooks show that commutativity is rarely described on its own,but is often presented 

together with something else: Primarily with part-whole relations, along with the 

connection between addition and subtraction and when students are going to transfer 

something figuratively to math expressions. A progression of the commutativity concepts 

in the textbooks can be distinguished. 
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1 Inledning  

Enligt variationsteorin kan elever få syn på vad något är genom att också se vad det inte 

är. För att elever ska få syn på något behövs därför en variation av innehållet, något 

behöver variera medan allt annat är konstant (oförändrat) (Mårtensson, 2015). Ett 

exempel kan vara att elever ska lära sig vad färgen blå är. För att de ska kunna få syn på 

vad blått är behöver de se färgen blått tillsammans med något som inte är blått, 

exempelvis färgen rött. Eleverna behöver också få se olika objekt som har färgen blå och 

även flera olika nyanser av blått. Om eleverna endast får se vad blå är, kan de då urskilja 

vad som inte är blått? Och kan vi vara säkra på att eleven vet vad som är blått i flera olika 

situationer om denne bara fått se himmelsblå rektanglar?  

Denna princip, som är grunden i variationsteorin, kopplas ofta till 

matematikundervisning. Redan från en tidig ålder får barn lära sig att det ibland kan 

underlätta att byta plats på termerna i en addition så att den största termen hamnar först, 

alltså till vänster. De kan då i en uppgift som lyder 3+12 räkna upp från 12 istället för 

från 3, vilket kan vara fördelaktigt i många situationer. Att termer i en addition kan byta 

plats utan att summan förändras kallas ofta att addition har egenskapen att vara 

kommutativ. Eleverna behöver skapa kunskap om dessa egenskaper om räknesätt har för 

att kunna göra effektiva beräkningar (Skolverket, 2017b). Räknesättens egenskaper 

sammanfattas i olika räknelagar. De viktigaste är kommutativa-, associativa- och 

distributiva lagen. I denna studie används McIntosh (2008) definition av vad en räknelag 

är, vilken beskriver räknelagar som egenskaper som har med operationer och tal att göra.  

Denna studie fokuserar på hur den kommutativa egenskapen, inom matematiken ofta 

kallad för kommutativa lagen, presenteras och framställs i matematikläromedel riktade 

till elever i årskurs 1–6 

Läromedel är en viktig källa för lärares undervisning och en central del i den matematik 

som eleverna möter. Därför är det viktigt att läromedel granskas och kritiskt analyseras. 

Räknelagarna blandas dessutom ofta ihop av både lärare och elever, så det behövs en 

tydlighet i undervisningsmaterialet om eleverna ska uppnå läroplanens instruktioner om 

att eleverna ska ges möjlighet att förstå räknesättens egenskaper.  
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att skapa ny kunskap om hur kommutativa lagen presenteras 

för elever i matematikläroböcker. En analys av tre läromedelsserier avsedda för 

matematikundervisning i grundskolans årskurs 1–6 genomförs. Detta syfte vill jag 

uppfylla genom att svara på följande frågor: 

• Hur framställs kommutativa lagen i matematikläromedel?  

• Vilken progression finns i läromedlen angående begreppet kommutativitet?  
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3 Bakgrund  

De fyra räknesätten, addition, subtraktion, multiplikation och division, är de som ofta i 

skolmatematiken räknas till området aritmetik. Aritmetik kan sägas vara en synonym till 

ordet räknelära och innefattar beräkningar med ett eller flera av de fyra räknesätten 

(Skolverket, 2017a). Räknesätten har olika egenskaper som man behöver förhålla sig till. 

Dessa sammanfattas i olika räknelagar där de viktigaste är kommutativa-, associativa- 

och distributiva lagen. Det finns olika sätt att definiera vad en räknelag är. En definition 

är den som Kiselman och Mouwitz använder, att en räknelag är ”räkneregler för 

aritmetiska och algebraiska operationer” (2008 s. 23). I denna studie används dock 

McIntosh (2008) definition vilken säger att räknelagar beskriver egenskaper som har med 

operationer och tal att göra. 

3.1 Kommutativa lagen 

Denna studie begränsar sig till att behandla kommutativa lagen och egenskapen 

kommutativitet. Detta är två begrepp som egentligen uttrycker samma egenskap och 

kommer därför användas synonymt i studien.  

Kommutativa lagen är den räknelag som beskriver att termer i addition eller faktorer i 

multiplikation kan byta plats utan att summan eller produkten påverkas. Kommutativa 

lagen kan dock inte användas vid subtraktion och division då dessa räknesätt inte har den 

kommutativa egenskapen. Algebraiskt brukar kommutativa lagen beskrivas a+b=b+a 

respektive a∙b=b∙a (Tent, 2006; Kiselman & Mouwitz, 2008). Kommutativa lagen kan 

även representeras symboliskt och med hjälp av konkret material, se figur 1. 

 

          

   

 

Figur 1: Kommutativa lagen representerad med ett matematiskt uttryck och konkret med 

grupperade äpplen. Hämtad från Haraldsson och Holm (2017). 

I rådande styrdokument för matematik är inte räknelagarna, däribland kommutativa 

lagen, explicit hänvisade till. I centralt innehåll för F-3 kan de dock återfinnas under 

3∙2 = 2∙3 
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kunskapsområdena taluppfattning och tals användning samt problemlösning. Där 

beskrivs att undervisningen ska ge elever möjlighet att utveckla kunskaper om ”de fyra 

räknesättens egenskaper och samband [min kursivering]” (Skolverket 2017b, s. 57). 

Detta innefattar rimligtvis egenskapen kommutativitet. Det är dock tolkningsbart hur 

dessa egenskaper ska ingå i undervisningen, vilket bidragit till att arbetet med 

kommutativa lagen skiljer sig mycket mellan lärare, skolor och elevgrupper. 

3.2 Tidigare forskning om kommutativitet 

I en studie genomförd av Bermejo och Rodriguez (1993), där barn testades på olika 

kommutativa uppgifter, framkom det att barnens resultat berodde på hur uppgifterna 

presenterats. I en litteraturstudie jag deltagit i drogs slutsatsen att väldesignade uppgifter, 

och hur dessa presenteras, är viktiga faktorer för att möjliggöra lärande om 

kommutativitet (Haraldsson & Holm, 2017).  

Det finns barn som presterar bra med konkret material i kommutativa uppgifter, men när 

de sedan möter abstrakta symboler presterar de sämre (Ching & Nunes, 2016). Canobi, 

Reeve och Pattison (2002) har upptäckt att barn i åldern 4–6 år ofta visar en god 

förståelse för den kommutativa lagen i konkreta sammanhang och att de tenderar att 

skapa förståelse i kontexter där fysiska objekt används. Det verkar alltså som att 

utvecklingen av kommutativitet går från att tänka i konkreta kontexter till mer abstrakta 

kontexter där symboler används (Ching & Nunes, 2016). Dock hävdar Canobi, Reeve 

och Pattison (2003) i en senare studie att barns förståelse för att i vilken ordning termer 

adderas inte har någon betydelse för summan är abstrakt. De beskriver då att en 

demonstration med symboler kan vara minst lika effektiv som en demonstration med 

konkret material.  

Förståelse för kommutativitet kan föregå användandet av effektiva räknestrategier. Detta 

påstående grundar sig i en studie genomförd av Canobi, Reeve och Pattison (2002) där 

resultatet visade att barn som använder sig av räknestrategier som ”störst-först”-strategin 

ofta också hade en god förståelse för kommutativitet. Studien visade alltså att det fanns 

ett samband mellan effektiva räknestrategier som ”störst-först”-strategin och kunskap 

om kommutativitet. Värt att tillägga är att detta inte gällde alla barn i studien. Kunskap 

om kommutativitet är alltså inte nödvändigt för att använda effektiva räknestrategier, 

dock föregår ofta denna kunskap användandet av strategier som ”störst-först”-strategin.   
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Kunskapen om de aritmetiska lagarna, så som kommutativa lagen, kan också vara av vikt 

i övergången från aritmetik till algebra (Ding, Lee & Capraro, 2013). Inom algebra 

handlar det om att urskilja och uttrycka strukturer inom matematiken (Kieran, Pang, 

Schifter & Ng, 2016). De fortsätter med att beskriva att man redan med yngre barn kan 

arbeta med algebra och använder då ofta begreppet ”early algebra” för att beskriva 

detta. ”Early algebra”, eller tidig algebra som det kan översättas till, handlar bland annat  

om att upptäcka egenskaper hos räknesätt, urskilja relationer mellan olika uttryck och att 

skapa generaliseringar (Kieran et al., 2016). Detta är nära sammankopplat med kunskap 

om de olika räknelagarna. Wasserman (2014) hävdar att elever kan ha svårt att tillägna 

sig och använda den kommutativa egenskapen. Hon beskriver även att de tenderar att 

övergeneralisera den kommutativa egenskapen till andra räknesätt som inte har denna 

egenskap. Det vill säga att elever kan hävda att man alltid kan byta plats på termer, även 

vid subtraktion.  

3.3 Läromedel  

Många av de läromedel som används i skolan beskrivs av läromedelsförfattarna och 

förlagen grunda sig på gällande styrdokument. Styrdokumenten är till stor del 

tolkningsbara vilket bidrar till att läromedel kan se väldigt olika ut och lägga olika stor 

vikt vid olika områden. Bremler (2003) beskriver att läromedel har ett stort inflytande på 

undervisningen vilket bidrar till att undervisningen i många fall följer läromedlets 

struktur och innehåll. Samma författare beskriver även att det inte är ovanligt att lärare 

snarare vänder sig till läromedlet än till styrdokument för att få information om 

svårighetsgrad och innehåll inom ett visst område.  

Forskning har visat att matematikboken utgör en viktig del av matematikundervisningen 

(Johansson, 2006; Lepik, 2015; Långström, 1997). Boken har en central roll och i många 

fall är den det enda läromedel lärare i stor utsträckning använder sig av (Långström, 

1997). Johansson (2006) beskriver att valet av matematikbok kan påverka vilket lärande 

som möjliggörs i klassrummet. Detta eftersom läroböckerna är uppbyggda efter 

författarens syn på lärande och alltså inte endast enligt styrdokumenten. Lärare är ofta 

trogna sina läromedel vilket bidrar till att eleverna möter en begränsad variation under sin 

skolgång (Lepik, 2015). Lepik (2015) hävdar att detta kan bli problematiskt om inte 

läroböckerna kvalitetsgranskas.  
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I Sverige hade staten till och med år 1983 ansvar för att säkra kvaliteten i läromedel 

innan de gavs ut. I denna granskning säkrades även kopplingen till kursplanen. År 1991 

blev det istället Skolverket som skulle stå för granskningen av läromedel. En stor skillnad 

var dock att granskningen nu fick ske först efter utgivningen. Idag ligger detta uppdrag 

inte längre på Skolverket utan på de enskilda lärarna som arbetar ute på skolorna. Det 

ställer i sin tur krav på lärarnas kompetens för att kunna genomföra en sådan 

läromedelsgranskning (Långström, 1997). Johansson (2006) hävdar att det kan uppstå 

problem då lärarna inte alltid har den rätta och uppdaterade kompetensen för ett sådant 

uppdrag. I slutändan kan elevers lärande också bli drabbat om läraren inte identifierar 

viktiga delar som läromedlet saknar.  

3.4 Talkamrater och sambandet mellan addition och 

subtraktion 

Styrdokumentets text om ”de fyra räknesättens egenskaper” förknippas (som jag kommer 

visa) ofta med tals egenskaper. Speciellt med tals delar och helhet, men också med dessa 

delars samband via kopplingen addition – subtraktion.  

Talet 8 kan delas upp i olika delar, både lika delar som 4 och 4, eller olika delar som 

exempelvis 2 och 6. Vårt decimalsystem grundas i tio bastal, Neuman (2013) har skapat 

en figur som beskriver de 25 möjliga sätt dessa bastal kan delas upp i två delar på (figur 

2). Neuman kallar figuren för ”de 25 kombinationerna” eller ”de tio basbegreppen”. 

Dessa tal är grundstenar inom aritmetiken och kunskap om dem är lika viktig för 

aritmetisk utveckling som kunskap om bokstäver och ljud är för läs- och 

skrivutvecklingen (Neuman, 2013). Om man vill att elever ska se ett tal, exempelvis talet 

8, ur ett del- och helhetsperspektiv är det mer sannolikt att elever urskiljer detta om fler 

kombinationer som 5+3 och 6+2 presenteras (Marton & Pang, 2006). 

 

Figur 2: De 25 kombinationerna av de tio bastalen. Hämtad från Neuman, (2013). 
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Man skulle kunna säga att dessa 25 kombinationer av bastalen till viss del kan liknas med 

talkamrater, eller talkompisar som de ibland kallas. Talkamrater är kombinationer av två 

delar som tillsammans bildar en helhet. Detta gäller även för de 25 kombinationerna i 

figuren ovan. Vad som skiljer är att talkamraterna ofta inkluderar nollan och att summan 

ibland är större än tio. Vad som också skiljer är att talkamrater kan presenteras på många 

olika sätt och i olika ordning medan de 25 kombinationerna är mer ”fasta” i hur de 

uttrycks. Målet med att arbeta med talkamraterna är till stor del att det ska automatiseras. 

Dessa behandlas ofta som tabeller inom både addition och subtraktion. Ett exempel för 

talet 6 är: 0+6, 1+5, 2+4, 3+3 (Olsson, 2000). Det är inte ovanligt att samma 

kombinationer förekommer två gånger fast i omvänd ordning. Till föregående exempel 

skulle då även 6+0, 5+1 och 4+2 visas. Då framställs även den kommutativa egenskapen 

hos addition, som innebär att talens rumsmässiga ordning inte har någon betydelse för 

summan.  

Förståelsen av sambandet mellan addition och subtraktion kan främjas av att ha en 

automatiserad kunskap om talens uppdelning, talkompisarna (Neuman, 2013). Neuman 

(2013) beskriver dock att denna förståelse inte uppstår endast genom att automatisera 

tabeller med talkombinationer för addition och subtraktion. Hon hävdar att elever 

tillägnar sig kunskap om sambandet mellan räknesätten när de konkret utforskar hur talen 

kan delas upp. Grevholm (2012) uttrycker det som att den automatiserade kunskapen 

hjälper elever att lösa uppgifter som är liknande sådana de redan mött, men hjälper inte 

när uppgiften ser annorlunda ut. Det kan anses att kombinationerna är automatiserade när 

eleven kan utnyttja kunskapen om tals del- och helhetsrelationer i både additions- och 

subtraktionsuppgifter. Neuman (2013) hävdar att kunskap om tals del- och 

helhetsrelationer är att kunna se kombinationen 6|2|8 som 6+2=8, 2+6=8, 8-6=2 eller 8-

2=6. Hon hävdar även att eleven kan se kombinationen trots att en del saknas, som i _-6 

= 2, 8-__= 2, 6+__=8, _+2=8 (Neuman, 2013). I förståelsen av talkamraterna ingår på så 

sätt både kunskap om att addition är kommutativt och kunskap om sambandet mellan 

addition och subtraktion.  
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3.5 Variationsteorin som teoretisk ansats  

Analysen i denna studie är gjord utifrån variationsteorin. Inom variationsteorin är lärande 

alltid riktat mot ett specifikt fenomen eller objekt (Mårtensson, 2015) och lärandet sker 

när en individ urskiljer nya aspekter av fenomenet eller objektet (Bergqvist & Echevarría, 

2011). Inom variationsteorin innebär begreppet urskilja att få syn på något specifikt 

(Bergqvist & Echevarrìa, 2011; Magnusson & Manula, 2011; Mårtensson, 2015). För att 

få syn på vad något är och urskilja nya aspekter, beskriver Mårtensson (2015) att 

individen behöver uppleva variation. Det som ska urskiljas behöver varieras för att 

hamna i förgrunden, och det som inte ska urskiljas behöver vara konstant och hamna i 

bakgrunden. Mårtensson (2015) uttrycker att individen behöver få urskilja vad något inte 

är för att kunna särskilja vad det är. Marton (2015) beskriver att om man vill hjälpa 

någon att lära sig något specifikt på ett speciellt sätt är variationsmönster ett effektivt 

verktyg. Variationsmönster kan hjälpa elever att urskilja vad som är kritiskt genom att 

variera vissa aspekter samtidigt som andra aspekter är invarianta (Magnusson & 

Maunula, 2011; Mårtensson, 2015). Vad som är kritisk menas här vad elever behöver 

lära sig för att även lära sig det slutliga målet. Exempelvis om målet är att lära sig läsa, 

då kan det vara kritiskt att lära sig de olika fonemen som tillsammans bildar ord. Att 

något varierar och att något är invariant är två centrala begrepp inom variationsteorin. 

Ett viktigt tillägg är att inom denna teori syftar inte begreppet variation till arbetssätt, 

metod eller materialval. Det är det innehåll som man vill att individen urskiljer som ska 

varieras mot en fast bakgrund (Mårtensson, 2015).  

Variationsteorin kan användas för att analysera relationen mellan undervisning och 

lärande (Mårtensson, 2015). I denna undersökning granskas vilka variationer som finns i 

läromedel i samband med att eleverna ska urskilja egenskapen kommutativitet. 
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4 Metod  

I detta kapitel presenteras studiens metod, vilka urval och avgränsningar som gjorts och 

hur analysen genomförts. I slutet av kapitlet återfinns även en metoddiskussion.  

4.3 Datainsamling och urval  

Urvalet av läromedel i studien består av tre av de vanligast förekommande läromedlen på 

skolorna i Sverige. Detta baseras på egna erfarenheter av vilka läromedel som 

förekommer på de skolor jag och kurskamrater varit på. De läromedelsserier som ingår i 

serien är Eldoraro, Favorit matematik och Matte Direkt, se tabell 1. Ett urvalskriterium 

var att läromedlet ska finnas från årskurs 1 till 6 med en bok för varje termin. En 

anledning till detta är att det ger en större möjlighet att besvara forskningsfrågan om 

progression. Till viss del är urvalet i studien även ett bekvämlighetsurval då tillgången 

till läromedel inte skulle få bli begränsande. De läromedel som ingår i studien finns alla 

samlade i högskolans ”läromedelsbank”. Alla tre läromedelsserierna finns utgivna på 

svenska och den senaste utgåvan i ”läromedelsbanken” har använts. 

Den data studien baseras på har samlats in genom att söka i läromedelsurvalet efter 

innehåll som behandlar kommutativa lagen. Materialet har sökts igenom sida för sida 

eftersom kommutativa lagen inte alltid nämns explicit.  

Tabell 1: Tabell över de läromedel som ingått i studien.  

 Eldorado  Favorit matematik Matte Direkt 

Årskurs 1 Eldorado 1A 

Eldorado 1B 

Favorit 1A mera 

Favorit 1B mera 

MatteSafari 1A 

MatteSafari 1B 

Årskurs 2 Eldorado 2A 

Eldorado 2B 

Favorit 2A  

Favorit 2B mera 

MatteSafari 2A 

MatteSafari 2B 

Årskurs 3 Eldorado 3A 

Eldorado 3B 

Favorit 3A 

Favorit 3B 

MatteSafari 3A  

MatteSafari 3B 

Årskurs 4 Eldorado 4A 

Eldorado 4B 

Favorit 4A mera 

Favorit 4B mera 

MatteBorgen 4A 

MatteBorgen 4B 

Årskurs 5 Eldorado 5A 

Eldorado 5B 

Favorit 5A mera 

Favorit 5B mera 

MatteBorgen 5A 

MatteBorgen 5B 

Årskurs 6 Eldorado 6A 

Eldorado 6B 

Favorit 6A 

Favorit 6B 

MatteBorgen 6A 

MatteBorgen 6B 
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4.2 Analys  

Analysen som genomförts av materialet kan närmast beskrivas som en kvalitativ 

innehållsanalys. Typisk för denna metod är att man sällan arbetar med förutbestämda 

kategorier, som man oftast gör i en kvantitativ innehållsanalys (Bryman, 2011). Altheide 

(1996) har beskrivit en metod som kallas för etnografisk innehållsanalys (ECA). Nu är 

inte denna studien baserad på en etnografisk analys, med det finns tydliga likheter mellan 

”min” analysmetod och ECA. ECA innebär i stort att forskaren reviderar de kategorier 

materialet sållas enligt utifrån innehållet under arbetets gång. Forskaren rör sig fram och 

tillbaka mellan begreppsbildning, datainsamling, analys och tolkning. Syftet med denna 

metod beskriver Altheide (1996) är att vara systematisk och analytisk men inte låst. 

Forskaren har inledningsvis några kategorier att arbeta efter men förväntar sig, och är 

öppen för, att nya kategorier kan tillkomma under arbetet.  

Studien är som sagt en läromedelsgranskning av tre vanligt förekommande 

matematikläromedel i den svenska grundskolan. Alla de läromedel som inkluderats i 

studien har genomsökts för att finna innehåll som behandlar kommutativa lagen. Detta 

har skett genom att sida för sida söka i läroböcker och markera de sidor där kommutativa 

lagen behandlas. Anteckningar har under arbetet gjorts där sidnummer skrivits ner 

tillsammans med en beskrivning av innehållet på sidan. Detta för att få en överskådlig 

bild över vad som behandlas i de olika läroböckerna.  

Efter att materialet genomsökt efter innehåll som behandlar kommutativa lagen har det 

kodats utifrån studiens frågeställningar. Därmed reducerades datamaterialet ner till två 

delar: Där kommutativa lagen framställs explicit och där kommutativa lagen framställs 

utan att explicit nämnas. Dessa delar har sedan analyserats var för sig. Det visade sig att 

kommutativitet ofta framställdes utan att nämnas explicit vilket gjorde materialet i den 

delen ganska omfattande. Materialet detaljstuderades flera gånger med 

forskningsfrågorna i åtanke. Den första forskningsfrågan, hur kommutativitet framställs, 

gav upphov till en kategorisering av data där tre huvuddrag kunde urskiljas. Dessa tre 

huvuddrag är kommutativitet beskrivs (1) tillsammans med talkamrater, (2) tillsammans 

med sambandet addition – subtraktion och (3) i sammanhang där bilder/konkreta 

representationer ska översättas till matematiska uttryck. Efter att materialet ordnats i 

dessa kategorier genomfördes en komparativ analys för att finna likheter och skillnader 

inom kategorierna. Den andra forskningsfrågan, om progressionen genom en 
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läroboksserie, bidrog till att exempel ur samma läroboksserie där kommutativa lagen 

beskrivs jämfördes för att försöka urskilja skillnader beroende på vilken ålder läroboken 

riktat sig till. Efter att läroböckerna ur samma serie analyserats jämfördes de olika 

läromedlen med varandra för att försöka urskilja skillnader i progressionen av 

kommutativitetsbegreppet.  

Analysen har inspirerats av variationsteorin genom att hela tiden försöka urskilja vad 

som varierar och vad som är invariant i de uppgifter där kommutativitet återfinns. I 

analysen har det också gjorts försök att finna uppgifter eller instruktioner som beskriver 

när kommutativa lagen inte gäller, detta dock utan resultat.   

4.4 Tillförlitlighet och äkthet 

Ofta talar man om studiers validitet och reliabilitet. Kort innebär validitet att det som 

avses mätas verkligen är det som mäts, och reliabilitet att resultatet blir detsamma om 

undersökningen genomförs på nytt. Detta är kriterier som är högst aktuella i kvantitativ 

forskning. Dock har det ifrågasatts hur relevanta dessa begrepp är för kvalitativ forskning 

(Bryman, 2011). Lincoln och Guba (1985;1994) uttrycker att de är osäkra på om dessa 

begrepp är tillämpliga på kvalitativ forskning då validitet och reliabilitet förutsätter att 

det är möjligt att komma fram till en enda och absolut bild av den sociala verkligheten. 

De menar att det kan finnas flera sanna beskrivningar av den sociala verkligheten och 

föreslår istället två andra kriterier för bedömning av kvaliteten av kvalitativ forskning: 

tillförlitlighet och äkthet. I denna studie är endast tillförlitlighet aktuellt och därför 

kommer detta kriterium beskrivas mer medan äkthet endast nämns i korthet. 

Tillförlitlighet utgör ett kriterium som i sin tur har fyra delkriterier. Dessa är 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera. Alla 

dessa delkriterier är inte lika relevanta i denna studien på grund av att de till stor del är 

riktade till studier som inkluderar levande individer. Överförbarhet handlar om ifall 

studien håller även i andra kontexter eller i samma kontext i ett senare skede. Detta är 

dock en empirisk fråga och forskare uppmanas istället att ge täta eller fylliga 

beskrivningar som ger läsaren en ”databas” (Lincoln & Guba 1985;1994). För att öka 

överförbarheten i studien är de läromedel som ingått i studien beskrivna i tabell 1. De 

uppgifter som valts ut som exempel i studien har även beskrivits detaljerat för att ge 

läsaren en rik bild av innehållet. För att öka studiens pålitlighet finns hela arbetsgången 

beskriven i analysavsnittet.  
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Det är inte möjligt att uppnå en fullständig objektivitet i kvalitativ forskning då det hela 

tiden sker en tolkning (Lincoln och Guba, 1985;1994). Dock har inga personliga 

värderingar medvetet låtits påverkat studiens resultat för att öka studiens möjlighet att 

styrka och konfirmera. Äkthet är ett begrepp som är svårt att applicera på denna studie då 

jag inte studerat människor. Vad som dock har gjorts för att i största möjliga mån stärka 

äktheten är att försöka ge en rättvis bild av materialet i studien.  

4.5 Metoddiskussion  

Då studien är en kvalitativ granskning av läromedel har en metod använts som tillåter en 

öppenhet. Arbetet har utförts systematiskt men det har inte funnits låsta kategorier. 

Materialet som ingår i studien har sorterats efter det faktiska innehållet och inte efter 

antaganden om vad det kan innehålla. Inledningsvis har kategorier funnits som stöd, 

dessa har sedan reviderats under arbetets gång vilket är något som tillåts i den metod 

Altheide (1996) beskriver. Att inte ha några låsta kategorier har möjliggjort att en mer 

objektiv bild av materialet kan presenteras. Att ha förutbestämda kategorier kan ha 

fördelar då det eventuellt kan leda till att materialet blir mer lättarbetat, men det skulle 

också kunna leda till att innehåll av intresse skulle sållats bort om det inte passade in i 

någon kategori. Forskningsfrågorna, särskilt den första, fanns hela tiden med i tankarna 

när materialet analyserades för att kunna skapa kategorier som ringade in materialet på 

bästa sätt och hjälpte till att uppfylla studiens syfte.    

Något som kan ha påverkat resultatet i studien är att vissa läroböcker ur serien Favorit 

matematik varit ”Mera Favorit matematik”. Det är böcker som innehåller något fler 

uppgifter än grundboken. Dessa har tagits med i studien då tillgången på läromedel var 

begränsad och det är dessa böcker som funnits tillgängliga. Jag upplever dock inte att 

detta är något som påverkat resultatet då den enda skillnaden egentligen är mängden 

uppgifter. Vad som dock kan ha påverkat studien är att eftersom Mera Favorit matematik 

innehåller fler uppgifter kan det upplevas som att serien Favorit matematik även 

innehåller fler uppgifter som beskriver kommutativa lagen än övriga läromedel. Men det 

ses inte som ett problem för studiens validitet då syftet inte är att mäta kvantiteten av 

uppgifter som framställer kommutativa lagen i läroböckerna utan endast hur 

kommutativa lagen framställs.  
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En styrka i studien är att alla böcker som avsetts analyserats också har analyserats, det 

har inte förekommit några bortfall. De läroböcker som inte funnits tillgängliga på 

högskolan har jag haft möjlighet att låna genom att kontakta en skola i närområdet. Detta 

har bidragit till att en helhetsbild kunnat skapas och att resultatet blivit mer trovärdigt. 

Att ha haft tillgång till alla läroböcker har även underlättat för att se samband och 

jämföra innehållet mellan olika årskurser. Om bortfall hade förekommit så att urvalet 

hade minskats hade bredare antaganden inte kunnat göras på samma sätt, eftersom 

resultatet då endast gällt för ett mindre stickprov.  

Något som skulle kunna ses som en svaghet i studien kan vara att materialet endast 

analyserats av en person. I och med detta kan min tolkning ha påverkat resultatet. Jag 

anser dock att min tolkning endast kan ha påverkat arbetet till viss del. Detta baserar jag 

på att jag undersökt en räknelag, det finns inte speciellt mycket plats för tolkning av vad 

som är kommutativa lagen och vad som inte är det. Dock är det mina tolkningar av vad 

uppgifterna i läroböckerna framställer som avgjort vilka uppgifter som presenteras i 

studiens resultat. Under arbetets gång har både studiens metod och resultat diskuterats 

kontinuerligt med handledare och i handledningsgruppen. På så sätt har mina tolkningars 

inverkan på resultatet minimerats.   
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5 Hur kommutativa lagen framställs i 
matematikläromedel 

Kommutativa lagen framställs sällan ensamt utan oftast tillsammans med något annat. 

Exempelvis när elever ska urskilja talkamrater eller när de ska få syn på sambandet 

mellan addition och subtraktion. Det är också vanligt att kommutativa lagen förekommer 

vid tillfällen när elever ska överföra bilder till matematiska uttryck. Både i 

läromedelsserien Favorit matematik och i serien Eldorado finns kapitel som är 

uppkallade efter den kommutativa lagen. I de fallen är det tydligt att det är just den 

kommutativa lagen som ska urskiljas, vilket det inte nödvändigtvis är i de delar då 

kommutativa lagen förekommer tillsammans med något annat. I läromedelsserien Matte 

Direkt finns inget kapitel som är namngett Kommutativa lagen. Faktum är att i de 

läroböcker ur serien Matte Direkt som är riktade till elever i årskurs 1–3 nämns inte 

kommutativa lagen alls. Här talar man istället om att man kan byta plats på talen i 

addition och multiplikation och att börja med det största talet när man adderar.  

5.1 Kommutativa lagen tillsammans med talkamrater och 

sambandet addition – subtraktion 

Kommutativa par av uttryck förekommer tillsammans med talkamrater i alla tre 

läromedlen. Nedan visas exempel på hur detta kan se ut.  

 

Figur 3: Exempel från Mera Favorit matematik 1A där kommutativa par av uttryck förekommer 

tillsammans med talkamraterna för talet sju. Summan sju och räknesättet addition är invariant 

medan termerna som är presenterade både varierar i värde och placering. (Haapaniemi, Mörsky, 

Tikkanen, Vehmas, & Voima, 2012a, s. 87).  
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Figur 4: Exempel från Eldorado 1B där kommutativa par förekommer tillsammans med 

talkamrater, här kallade talfamiljer, för talen 13 och 11. Här kombineras även talkamraterna med 

sambandet mellan addition och subtraktion. (Olsson, & Forsbäck, 2015a, s. 101).  

 

Figur 5: [Färg]. Exempel från Matte Direkt 1A där kommutativa par av uttryck förekommer 

tillsammans med talkamraterna för talet sju. De kommutativa uttrycken som bildar talkamraterna 

är placerade i vågräta par. Räknesättet addition, summan sju och avsaknaden av den högra termen 

är invariant medan värdet av den vänstra termen varierar. (Falck, Picetti, & Elofsdotter Meijer, 

2008a, s. 90). 

Kommutativa lagen är inte explicit nämnt i någon av dessa exempel som visas ovan i 

figur 1–3. Dessa uppgifter förekommer inte heller i de kapitlen som är uppkallade efter 

kommutativa lagen i Favorit matematik och Eldorado eller de delar som beskriver att 

talen kan byta plats i Matte Direkt. Skillnaden mellan uppgifterna är att i exemplen från 

både Favorit matematik och i Matte Direkt ska eleven identifiera alla talkamrater som ger 
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samma summa. I Eldorado är det endast ett talpar som eleven ska identifiera vilket är 

utskrivet i samband med talet. Troligt är att denna uppgift som framställs i Eldorado 

egentligen vill visa sambandet mellan addition och subtraktion som en del av 

undervisningen om talkamrater.  

Även i Favorit matematik framställs kommutativitet tillsammans med sambandet mellan 

addition och subtraktion. Exempel på detta kan ses i figur 6. Denna typ av uppgifter 

förekommer dock inte i Matte Direkt. De utnyttjar inte kommutativa talpar för att visa 

sambandet mellan addition och subtraktion, dock återfinns många uppgifter i den serien 

som visar skillnaden mellan addition och subtraktion. Sådana uppgifter inkluderas dock 

inte i denna studie eftersom ett inklusionskriterium för att uppgifterna ska tas med är att 

de innehåller någon slags kommutativitet.  

 

Figur 6: Uppgift från Mera Favorit matematik 1A där kommutativa uttryck framställs 

tillsammans med sambandet mellan addition och subtraktion. (Haapaniemi, Mörsky, Tikkanen, 

Vehmas, & Voima, 2012a, s. 118). 

Skillnaden mellan uppgiften i figur 6 från Favorit matematik och uppgiften från Eldorado 

som visas i figur 4 är bland annat mängden uppgifter. Vad som också skiljer är att i dessa 

uppgifter från Favorit matematik finns konkreta tärningar som kan fungera som ett stöd 

för eleverna. I exemplet från Eldorado förekommer endast tal som är presenterade som 

en helhet och två delar. Uppgiften uppmanar elever att själva föra in delarna och helheten 

på de tomma raderna som ska skapa uttryck som visar sambandet mellan addition och 

subtraktion för dessa talkamrater. I exemplet från Favorit matematik ges elever fler 

möjligheter att urskilja sambandet mellan räknesätten för olika talkamrater men de får 
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inte själva placera termerna, utan endast summan eller differensen. Vad som också ges 

möjlighet till i exemplet från uppgiften i Favorit matematik är att det kan finnas flera 

olika talkamrater till samma tal, som att både 9+4 och 7+6 är talkamrater till 13.  

5.2 Kommutativa lagen när bild ska översättas till matematiska 

uttryck 

Det är också vanligt förekommande att kommutativa lagen framställs i uppgifter där 

elever ska överföra något bildligt till ett matematiskt uttryck. Detta är uppgifter som 

återfinns i olika stor omfattning i alla tre läromedelsserier. I de uppgifter där elever ska 

överföra bild till matematiska uttryck är det inte bildernas utseende beträffande figurer 

och färger som är av intresse. Vad som är intressant är vilken variation det finns i 

uppgifterna med avseende på kommutativitet. I detta fall är det intressant hur 

kommutativiteten varieras för att möjliggöra elevers lärande. Nedan visas exempel på hur 

denna typ av uppgifter när elever ska överföra bild till matemaiskt uttryck kan se ut i 

läromedlen.  

 

Figur 7: [Färg]. Exempel från Mera Favorit matematik 1A där elever ska överföra bilder till 

matematiska uttryck. Här ska två uttryck skrivas till varje bild. Räknesättet addition är invariant i 

alla uppgifter och i de tre första uppgifterna är även den första termen 2 invariant. Figurerna 

varierar både i värde och i färg och form. (Haapaniemi, Mörsky, Tikkanen, Vehmas, & Voima, 

2012a, s. 90).  
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Figur 8: [Färg]. Exempel från Eldorado 2A där elever ska överföra bilder till matematiska 

uttryck. Två uttryck ska skrivas till varje bild och eleven uppmanas att titta på bilden från två 

håll. Räknesättet multiplikation är invariant medan figurerna varierar i både utseende och antal. 

(Olsson, & Forsbäck, 2015b, s. 110). 

 

Figur 9: [Färg]. Exempel från Matte Direkt 2A där elever ska överföra bilder till matematiksa 

uttryck. Antalen och räknesättet är invariant medan placeringen och figurerna varierar. I båda 

exemplen används 8 och 4 i 8+4 resektive 4+8. (Falck, Picetti, & Elofsdotter Meijer, 2009a, s. 

66). 

Dessa typer av uppgifter som nämnts i kapitlet är vanligt förekommande i läroböcker 

som riktar sig mot elever i årskurserna 1, 2 och delvis 3. De återfinns sällan eller aldrig i 

de läroböcker som granskats i studien och som är riktade till äldre elever.  
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5.3 Diskussion  

Samtliga läromedel i studien behandlar på något sätt kommutativa lagen. Både Favorit 

matematik och Eldorado har namngett kapitel i läroböcker just ”kommutativa lagen”. 

Matte Direkt använder inte begreppet kommutativa lagen men beskriver principen, att det 

är möjligt att byta plats på termer i addition och faktorer i multiplikation utan att summan 

eller produkten förändras. Det förekommer flera olika beskrivningar i de analyserade 

läromedlen av att kommutativa lagen gäller för addition och multiplikation. Det nämns 

dock inte i något läromedel när kommutativa lagen inte gäller, nämligen vid subtraktion 

och division. Variationsteorin beskriver att för att urskilja vad något är behöver man 

också få se vad det inte är (Mårtensson, 2015). Med det i åtanke är det intressant att 

notera att alla läromedel, inklusive de som har kapitel uppkallade efter kommutativa 

lagen, visar exempel på när kommutativitet gäller. Dock ställer inget av läromedlen detta 

i kontrast till ett icke-kommutativt räknesätt. Detta kan eventuellt anses än mer intressant 

med tanke på att Wasserman (2014) hävdar att barn tenderar att överföra den 

kommutativa egenskapen hos addition och multiplikation till räknesätt som inte har den 

kommutativa egenskapen.  

Kommutativa lagen framställs ofta tillsammans med talkamrater. Det kan vara 

talkamrater som presenteras med endast addition, men det kan också vara när 

talkamraterna presenteras med både addition och subtraktion för att också visa sambandet 

mellan räknesätten kopplat till tals del- och helhetsrelationer. Marton och Pang (2006) 

beskriver att om man vill att elever ska se ett tal, exempelvis talet 8, ur ett del- och 

helhetsperspektiv är det mer sannolikt att elever urskiljer detta om fler kombinationer 

som 5+3 och 6+2 presenteras. Alltså kan man tycka att dessa uppgifter med talkamrater, 

som ju visar på tals del- och helhetsrelationer, borde vara återkommande i läromedlen för 

de yngre åldrarna. Både i Matte Direkt och Favorit återkommer uppgifter som liknar dem 

i figur 3 och 5 vid flertalet tillfällen. Så är dock inte fallet i Eldorado, vilket kräver att 

läraren mer aktivt kompenserar för det som saknas i läromedlet. Men att det i Matte 

Direkt och Favorit återkommer likartade uppgifter flera gånger kan också ses som ett 

problem då alla elever lär olika. Bremler (2013) hävdar att eftersom läromedel har så 

stort inflytande i undervisningen bidrar det till att undervisningen i många fall följer 

läromedlets struktur och innehåll. Just eftersom barn lär olika riskerar kanske vissa elever 

att hämmas i sin förståelse för tals del- och helhetsrelationer om inte läraren kan 



20 
 

kompensera för det som läromedlen saknar. Att läraren även tar upp det som behandlas i 

läroböckerna på olika sätt skulle också kunna vara avgörande för de elever som har svårt 

att tillägna sig innehållet på det sätt som det läggs fram i läroboken.   

Att automatisera talkamrater, beskriver Grevholm (2012), kan hjälpa elever att lösa 

uppgifter som är liknande sådana de redan mött. Då många uppgifter i de läromedel som 

granskats liknar varandra kan elever eventuelt automatisera talkamraterna och klara sig 

bra med de kunskaperna genom läroböckerna. Dock hjälper inte den automatiserade 

kunskapen när elever möter uppgifter som ser annorlunda ut (Grevholm, 2012). Neuman 

(2013) hävdar att förståelse för tals del- och helhetsrelationer är att kunna se till exempel 

kombinationen 6|2|8 som 6+2=8, 2+6=8, 8-6=2 eller 8-2=6. Hon hävdar även att eleven 

kan se kombinationen trots att en del saknas, som i _-6=2, 8-_=2, 6+_=8, _+2=8. Det kan 

anses att kombinationerna är automatiserade när eleven kan utnyttja kunskapen om tals 

del- och helhetsrelationer i både additions- och subtraktionsuppgifter (Neuman, 2013). 

Elever behöver alltså möta talkamraterna för en helhet presenterade med både addition 

och subtraktion för att möjliggöra en automatiserad och fullständig kunskap. Om 

läromedlen möjliggör ett sådant möte är svårt att avgöra. Jag anser att det är svårt att 

föreställa sig att det som presenteras i läromedlen skulle vara tillräckligt för alla elever. 

Kanske är det tillräckligt för vissa barn, men för andra inte.  

På flera ställen i läroböckerna återkommer uppgifter som liknar de i figur 7 och 8 där 

elever ska överföra något bildligt till matematiska uttryck. Det är möjligt att denna typ av 

uppgifter kan trigga räkneriktningen till att elever räknar först från vänster till höger, som 

är i enlighet med räkneregeln ”vänster-till-höger-principen”, till att elever räknar från 

höger till vänster. Första räkneuppgiften i figur 7 uppmanar eleven att först börja räkna 

de gröna flygplanen och sedan räkna de gula. Eleven ska sedan börja räkna de gula 

flygplanen och därefter räkna de gröna. Detta bidrar till att åtminstone några elever 

sannolikt börjar räkna från höger till vänster bara på grund av hur uppgiften presenteras. 

Det finns därmed en risk att uppgiften leder till en missuppfattning som försvårar 

förståelsen i senare åldrar. Uppgiften i figur 8 uppmanar eleven att titta på bilden från två 

håll. Eftersom föremålen i denna uppgift inte är uppställda på en vågrät rad som i 

uppgiften i figur 7 kan man tänka sig att denna uppgift inte har en lika stor inverkan på 

räkneriktningen.  
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6 Progressionen av begreppet kommutativitet 

Det går att uppfatta en viss progression för hur kommutativa lagen presenteras i de 

läromedel som granskats. Denna progression är mest framträdande i läromedelsserien 

Favorit matematik och därför kommer beskrivningen av hur progressionen av 

kommutativitetsbegreppet utgå från den serien. I Eldorado kan en viss progression anas. 

Den upplevs dock vag i jämförelse med den progression som kan urskiljas i Favorit 

matematik. I Matte Direkt förekommer ingen synlig progression. Texten i denna 

resultatdel kommer alltså genomgående hänvisa till Favorit matematik om inget annat 

anges. 

6.1 Progressionen av kommutativitetsbegreppet i Favorit 

matematik  

I en lärobok som är riktad till elever i årskurs 1 återfinns en beskrivning av 

kommutativitet i ett kapitel namngivet ”Kommutativa lagen”, se figur 10. Där beskrivs 

att man först kan räkna de röda bilarna och sedan de gula eller att man först kan räkna de 

gula bilarna och sedan de röda, summan är ändå sju. I detta kapitel är kommutativa lagen 

namngiven men dock återfinns inga övriga matematiska begrepp vid förklaringen om vad 

kommutativa lagen innebär. Eleven får veta att denne kan välja om den vill räkna de röda 

eller gula bilarna först.  

 

Figur 10: [Färg]. Kommutativa lagen beskrivs i Mera Favorit matematik 1A. Räknesättet 

addition, termerna och summan är invarianta medan termernas placering varierar. (Haapaniemi, 

Mörsky, Tikkanen, Vehmas, & Voima, 2012a, s. 90). 
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I en lärobok som är riktad till årskurs 2, se figur 11, beskrivs kommutativa lagen i ett 

kapitel som är namngivet ”multiplikation och kommutativa lagen”. I denna beskrivning 

används även formeln som beskriver multiplikation (faktor‧faktor=produkt). Eleven får 

då möjlighet att lära dessa matematiska begrepp. Det beskrivs att man kan byta plats på 

faktorerna i en multiplikation utan att produkten förändras. I denna instruktion visas det 

även med hjälp av klossar att 5‧2 (5 högar med 2 i varje) inte är det samma som 2‧5 (2 

högar med 5 i varje) men att uttrycken har samma produkt. I Favorit matematik 

poängteras att den första faktorn i en multiplikation visa antalet grupper och att den andra 

faktorn visar antalet i varje grupp. Man skulle kunna säga att Favorit matematik gör 

skillnad på multiplikator och multiplikand. Detta är de gamla benämningarna för talen i 

en multiplikation, de som vi idag kallar faktorer. Multiplikatorn är det första talet som 

berättar hur många gånger multiplikanden ska mångfaldigas. 

 

Figur 11: Kommutativa lagen beskrivs i Mera Favorit matematik 2A. Begreppen faktor och 

produkt presenteras och skillnaden på de olika uttrycken visas med hjälp av högar med klossar. 

Räknesättet multiplikation, faktorerna och produkten är invarianta medan faktorernas placering 

varierar. (Asikainen, Haapaniemi, Mörsky, Tikkanen, & Voima, 2013a, s. 134). 

När kommutativa lagen beskrivs i en lärobok avsedd för elever i årskurs 3, se figur 12, 

presenteras produkten först och följs sedan av likhetstecken och faktorer. Även i denna 

beskrivning görs skillnad på multiplikator och multiplikand. Till skillnad från de 

beskrivningar som tidigare nämnts och återfinns i figur 10 och 11 beskrivs nu att 

multiplikationen är kommutativ. Detta kan tolkas som att kommutativitet har övergått 

från att endast beskrivas som en räknelag som gäller för multiplikation till att beskrivas 

som en egenskap för multiplikation.  
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Figur 12: Exempel från Favorit matematik 3A där kommutativa lagen beskrivs. Produkten 

presenteras först och skillnaden på de olika uttrycken visas med hjälp av grupperade bollar. 

Räknesättet multiplikation, faktorerna och produkten är invarianta medan faktorernas placering 

varierar. (Karppinen, Kiviluoma, & Urpiola, 2013b, s. 74).  

Ytterligare ett exempel från Favorit matematik som visar en tydlig progression är hämtat 

ur en lärobok riktad till elever i årskurs 6, se figur 13. Progressionen syns i att de 

konkreta figurer som tidigare återfunnits tillsammans med beskrivningen av kommutativa 

lagen nu är borttagna. Det är också tre termer eller faktorer i beskrivningen. Det 

framställs att man i addition kan byta plats på termerna, summan är ändå densamma. Och 

att man i multiplikation kan byta plats på faktorerna, produkten är ändå densamma. I 

dessa exempel nedan beskrivs kommutativa lagen och visas sedan som en räknestrategi. 

Man skulle genom exemplet kunna utläsa att om operationen är densamma genom hela 

uttrycket är det inte tvunget att räkna talen från vänster till höger.  

 

Figur 13: Kommutativa lagen beskrivs i Favorit matematik 6A. Tre termer respektive faktorer 

presenteras. I detta exempel är det svårt att urskilja någon variation då kommutativa lagen visas 

som en räknestrategi i operationerna. (Karppinen, Kiviluoma, & Urpiola, 2016a, s. 6). 



24 
 

Något som är intressant att noterna är att exemplet som visas i figur 13 har två tal i varje 

uttryck markerats med vitt. Dessa tal som markerats är dock inte de som är relevanta ur 

en kommutativitets-aspekt. Exempelvis är det 47 och 13 som är markerade ovan, 

troligtvis för att visa att det är de talen som man vill placera bredvid varandra för att 

underlätta uträkningen. Det är ju dock 18 och 13 som ska byta plats. Ur en 

kommutativitets-aspekt är det alltså de talen som borde vara markerade. Sedan kan man 

diskutera om det är nödvändigt att fysiskt byta plats på talen för att enklare kunna räkna 

från vänster till höger när det är samma räknesätt genom hela uttrycket.  

6.2 Diskussion  

Kommutativa lagen förekommer främst i läroböcker avsedda för elever i årskurs 1, 2 och 

delvis 3. Anledningen till att det endast är ”delvis” i årskurs tre är för att det kan ses en 

tydlig nedtrappning i frekvensen av kommutativa uppgifter mellan årskurs 2 och 3. Att 

kommutativitet inte nämns i högre åldrar, och faktiskt inte alls i Matte Direkt skulle 

kunna ses som ett problem. Att ha kunskap om de grundläggande räknelagarna, däribland 

kommutativa lagen, hävdar Ding, Lee och Capraro (2013), kan vara en viktig förkunskap 

när elever ska gå från aritmetik till algebra. Av de tre läromedelsserier som analyserats i 

studien är det endast i Favorit matematik som kommutativa lagen nämns i årskurs 6. Det 

nämns dock endast väldigt kortfattat framställt i samband med att elever ska värdera när 

det är fördelaktigt att byta plats på talen i en addition eller multiplikation.  

Algebra handlar om att uttrycka det generella i matematiken, om bland annat 

matematiska strukturer (Kieran et al., 2016). En variant är ”early algebra”, vilket är ett 

begrepp för algebra (undervisning) i tidigare åldrar där det handlar om att upptäcka 

egenskaper hos räknesätt, urskilja relationer mellan olika uttryck och att skapa 

generaliseringar. En sådan egenskap hos räknesätt är kommutativitet. Att denna inte 

nämns i högre utsträckning i läroböcker avsedda för högre årskurser skulle kunna tolkas 

som att det är en kunskap som läromedelsförfattarna anser består om den en gång lärts in. 

Det skulle kunna vara så, men det skulle också kunna vara så att denna egenskap glöms 

bort i och med att man lär sig nya och fler egenskaper. Det är många olika områden som 

behandlas inom matematiken i de yngre åldrarna för att skapa en grund för fortsatt 

lärande. Att en repetition av grundläggande kunskaper, som att man kan byta plats på 

termer i en addition och faktorer i en multiplikation, skulle kunna behövas i högre 
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årskurser känns inte konstigt med tanke på den mängd uppgifter elever hela tiden möter 

inom olika områden.  

Någon tydlig progression av kommutativitetsbegreppet, som den i Favorit matematik, 

finns inte i Matte Direkt. I denna läromedelsserie nämns aldrig kommutativa lagen utan 

beskrivs som att man kan byta plats på tal och få samma summa respektive produkt 

beroende vilket räknesätt som behandlas. Det kan ifrågasättas om läroboken då 

egentligen ger eleverna någon möjlighet att lära sig denna räknelag. Det kan vara så att 

Matte Direkt är ett läromedel som kräver att läraren kompenserar mer för områden och 

begrepp som saknas. Kanske är böckerna utformade på ett sätt som ska möjliggöra att 

eleverna kan arbeta självständigt med dem efter en genomgång. Vad som är rätt eller fel i 

detta avseende kan diskuteras i oändlighet då det finns skilda uppfattningar om hur ett 

läromedel ska vara utformat. Vad som dock är värt att diskutera är de klyftor i elevers 

förståelse som kan skapas om lärare väljer bort vissa områden i undervisningen. 

Johansson (2006) beskriver att det kan uppstå problem då ansvaret för att granska de 

läromedel som används är ålagt läraren. Elevers lärande kan bli drabbat om läraren inte 

identifierar de delar läromedlet eventuellt saknar. Det kan upplevas viktigt att 

undervisning som möjliggör för elever att skapa kunskap om de grundläggande 

räknelagarna verkligen genomförs. Detta till viss del på grund av att forskning visat att 

det kan vara så att kommutativitet föregår effektiva räknestrategier som ”störst-först”-

strategin (Canobi, Reeve & Pattison, 2002). Studien som Canobi, Reeve och Pattisson 

(2002) genomförde visade att majoriteten av de barn som använde ”störst-först”-

strategin också hade god förståelse för den kommutativa lagen. Även om inte detta gäller 

alla barn kan kunskap om kommutativitet hjälpa vissa att tillägna sig effektiva 

räknestrategier.  

Ching och Nunes (2016) beskriver att det finns barn som presterar bra i konkreta 

sammanhang men sämre när de sedan möter abstrakta symboler. Även Canobi, Reeve 

och Pattison (2002) hävdar att barn tenderar att skapa förståelse för den kommutativa 

egenskapen i konkreta sammanhang. Det verkar alltså som att utvecklingen av förståelse 

för kommutativitet går från att tänka i konkreta kontexter till mer abstrakta kontexter där 

symboler används (Ching & Nunes, 2016). Favorit matematik presenterar kommutativitet 

i enlighet med denna forskning. I en lärobok avsedd för årskurs 1 visas röda och gula 

bilar tillsammans med de matematiska uttrycken, se figur 10. Bilarna kan ses som något 
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konkret som barn ofta har erfarenheter av då de med stor sannolikhet har lekt med 

leksaksbilar och sett bilar i trafiken. I en lärobok som är avsedd för årkurs 2 visas klossar 

i olika högar tillsammans med de matematiska uttrycken, se figur 11. Även klossar är 

något barn kan göra en konkret koppling till. I den uppgiften skiljer man även på 

multiplikator och multiplikand, alltså att manvisar att även om två uttryck har samma 

produkt representerar de inte samma sak. 2 högar med 5 i varje är inte detsamma som 5 

högar med 2 i varje, även om det i slutändan ger produkten 10. Det är inget läromedel 

som granskats i studien som använder begreppen multiplikator och multiplikand vilket 

inte är överraskande då vi idag kallar båda talen i en multiplikation för faktorer. Dock 

skiljer favorit dessa åt genom att noggrant beskriva att den första faktorn anger antal 

grupper och den andra antalet i varje grupp. På så sätt kan en gemensam uppfattning av 

vad talet representerar skapas hos eleverna. I figur 13 som visar en instruktion ur en 

lärobok riktad till årskurs 6 förekommer inte längre några konkreta figurer. Alltså kan 

man säga att detta visar på den typ av progression i elevers tänkande som kan förväntas 

enligt Ching och Nunes (2016). I läromedelsserien har man gått från att visa matematiska 

uttryck tillsammans med konkreta figurer som kan stötta elevernas tänkande till mer 

abstrakta matematiska uttryck. Eftersom denna progression angående 

kommutativitetsbegreppet inte går att finna på samma sätt i Matte Direkt eller i Eldorado 

kan man fråga sig om de läromedlen ger elever möjlighet att utveckla sitt tänkande på det 

sätt Ching och Nunes (2016) och även Canobi, Reeve och Pattison (2002) beskriver.   
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7 Avslutande reflektioner  

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

överskådlig bild av budskapet. Att kommutativitet framställs på så olika sätt i olika 

läromedel kommer att problematiseras och tankar kring fortsatt forskning inom området 

kommer att lyftas. 

Studien visar att den kommutativa lagen ofta framställs tillsammans med något annat. 

Framförallt förekommer kommutativitet tillsammans med talkamrater där elever ska 

urskilja tals del- och helhetsrelationer eller tillsammans med sambandet mellan addition 

och subtraktion. Att kommutativa uttryck ska överföras från bild till matematiska uttryck 

är heller inte ovanligt. När kommutativa lagen framställs med talkamrater får elever 

möjlighet att både skapa förståelse för räknelagen och för tals del- och helhetsrelationer. 

Vad man skulle kunna säga är grunden till talkamraterna är de 25 kombinationer som kan 

skapas genom att dela upp de tio bastalen i två delar. Dessa bastal är grundstenar inom 

aritmetiken och att ha kunskap om dessa och hur de kan delas upp kan likställas med 

vikten av att ha kunskap om bokstäver och ljud för att kunna utveckla läs- och 

skrivkunskaper (Neuman, 2013). Alltså är dessa kunskaper om talkamrater viktiga för 

elevers fortsatta utveckling av aritmetiska kunskaper och när dessa kunskaper utvecklas 

kan elever även parallellt utveckla kunskap om kommutativitet.  

Kunskap om räknelagarna har också visat sig kunna föregå algebraiska kunskaper. Tidig 

algebra, som Kieran et al., (2016) kallar ”early algebra”, handlar bland annat om att 

generalisera, finna relationer mellan uttryck och att urskilja de olika räknesättens 

egenskaper. En egenskap som addition och multiplikation har är just kommutativitet. Att 

urskilja denna egenskap och skapa en generell kunskap som är överförbar till flera olika 

sammanhang kan alltså underlätta när elever ska börja med algebra. Jag anser därför att 

det kan vara anmärkningsvärt att kommutativa lagen inte återkommer i större 

utsträckning i högre åldrar. Kanske bär läraren ansvaret att repetera detta med eleverna 

när det anses vara nödvändigt, men gör alla det? Lepik (2015) hävdar att lärare är trogna 

sina läromedel och Bremler (2003) beskriver att lärare ofta följer läroboken struktur och 

innehåll. Därför skulle det vara intressant att ta del av forskning som undersöker i vilken 

mån lärare kompenserar för det som inte nämns tillräckligt i läroböckerna. Det skulle 

också vara intressant att jämföra hur barn beskriver kommutativitet beroende på vilket 

läromedel skolenheten eller läraren valt. I studien framkommer att Matte Direkt inte 
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nämner kommutativa lagen explicit utan beskriver det endast som att man kan byta plats 

på talen i addition och multiplikation utan att svaret påverkas. I Favorit matematik 

förekommer beskrivningar med matematiska begrepp och det förekommer även kapitel 

som är namngivna ”kommutativa lagen”. I denna serie kan man även urskilja en 

progression av begreppet kommutativitet. Detta är med andra ord två läromedel som 

skiljer sig åt, och intressant vore att se om elevers förståelse då skiljer sig beroende på 

vilket läromedel de arbetar med.  

Studien visar även att det finns en progression av kommutativitetsbegreppet, dock inte i 

alla läromedel som granskats. I Favorit matematik återfinns en progression som beskrivs 

i kapitel 6. Denna progression angående begreppet kommutativitet återfinns inte i Matte 

Direkt. En progression som dock kan urskiljas i den läromedelserien är att det i 

läroböcker för årskurs 1 och 2 inte används några matematiska begrepp som addition, 

term och summa. Istället används ord som ”plus”, ”tal” och ”svar”. Först i årskurs 3 

användes matematiska begrepp som multiplikation, faktor och produkt. Detta visar en 

progression, dock är den inte direkt kopplat till kommutativitet och har därför inte 

inkluderats i studien. En anledning till att beskrivningarna skiljer sig mellan Favorit 

matematik och Matte Direkt skulle kunna vara att läraren får en mer betydande roll i 

arbetet med Matte Direkt. Det läromedlet kräver att läraren kompenserar och visar fler 

exempel och ytterligare innehåll för att få en helhet. Favorit matematik är ett läromedel 

som skulle kunna anses mer komplett vilket både kan uppfattas som positivt och negativt.  

Avslutningsvis vill jag poängtera att syftet med studien inte är att ge en bild av att något 

läromedel skulle vara att föredra framför det andra. Olika läromedel passar olika elever 

och även lärares olika undervisningsstil.  
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