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Ett av grundskolans uppdrag är att elever ska utveckla kunskap om de fyra räknesättens 

olika egenskaper. En sådan egenskap är kommutativitet för räknesättet addition, vilket 

innebär att termers rumsliga placering inte har betydelse för summan. Inom 

kunskapsområdet aritmetik och algebra är kunskap om den kommutativa egenskapen av 

vikt. I denna studie intervjuades tio elever i årskurs 2. Intervjuerna var semistrukturerade, 

vilket bland annat innebar att en intervjuguide följdes. 

Syftet var att kvalitativt beskriva hur elever resonerar kring operationer med tydlig 

kommutativitet genom att också använda operationer utan kommutativa egenskaper. 

Analysen visar att eleverna kan fokusera på olika aspekter av kommutativitet, de kan 

fokusera på summan, på termerna eller på operationen. Studien visar också att det 

förekommer elever som övergeneraliserar den kommutativa egenskapen till att gälla vid 

uttryck med subtraktion.  
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According to the curriculum, students in elementary school should develop their 

understanding of the different properties of addition, subtraction, multiplication and 

division. One property is commutativity for addition. Which means that the terms’ spatial 

position does not change the sum. A solid understanding of the commutative property is 

of importance in arithmetic but also in algebra. This qualitative study is based on 

interviews with ten students in second grade.  

The purpose of the study is to investigate how students reason when they meet sequences 

with commutative and non-commutative expressions. The result is that students tend to 

describe commutativity by focusing on either the sum, the terms or the operation. 

Students in the study also overgeneralize the commutative property to expression with 

subtraction.  
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1 Inledning  

Ämnet matematik delas traditionellt in i några olika huvudområden. Aritmetik är ett 

sådant område där man finner de fyra räknesätten: addition, subtraktion, multiplikation 

och division. Räknesätten har olika egenskaper och elever förväntas under skoltiden 

utveckla kunskap om de egenskaperna (Skolverket, 2017b). En av de egenskaper som 

elever ska utveckla förståelse av är den kommutativa egenskapen hos addition. Den 

kommutativa egenskapen, kommutativitet och kommutativa lagen används i den här 

studien synonymt och innebär att termer i en addition kan byta plats (McIntosh, 2008). 

Man har i tidigare studier sett att elever försöker tillämpa eller resonera kring 

kommutativitet, som om det gällde för alla operationer, alltså även för subtraktion. Det 

brukar ofta refereras till som att eleverna övergeneraliserar den kommutativa 

egenskapen (Warren, 2003; Wasserman, 2014). 

Det finns nära samband mellan aritmetik och algebra, ett annat huvudområde i 

matematik. Att ha kunskap om de olika räknesättens egenskaper, som till exempel 

kommutativitet, är grunden för elevers förståelse av bland annat ekvationer och uttryck, 

som tillhör det matematiska området algebra (Skolverket, 2017a). De aritmetiska 

egenskaperna utgör en grund för algebrans strukturer, och det har pekats ut i olika studier 

att övergången från aritmetik till algebra kan underlättas av kunskap om den 

kommutativa egenskapen (Ding, Lee & Capraro, 2013; Wasserman, 2014). 

Egenskapen kommutativitet är inte endast av vikt inom matematiken i skolan utan kan 

också ha betydelse i vardagen. Att uppmärksamma barn på att det finns liknelser mellan 

vardagen och skolmatematiken kan göra att de får en djupare förståelse, i detta fall för 

kommutativitet. I en mataffär spelar det ingen roll i vilken ordning två varor ”scannas”, 

summan blir ändå densamma, detta kan vara en beskrivning av den kommutativa 

egenskapen hos addition i en vardaglig situation.  

Resultatet av studien rapporteras i tre separata delar och är namngivna efter de tre 

forskningsfrågorna. I samband med varje del diskuteras respektive forskningsfråga. 

Slutligen återfinns ett kapitel med avslutande reflektioner och önskvärda områden för 

fortsatt forskning. 
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att skapa ny kunskap om hur elever använder och resonerar 

om räknelagar. Arbetet avgränsas till att studera hur elever i årskurs 2 resonerar när de 

möter par av numeriska uttryck som är kommutativa respektive icke-kommutativa.  

För att uppnå detta syfte besvaras följande frågor: 

• Hur beskriver eleverna kommutativiteten de ser? 

• På vilka sätt uttrycker eleverna de övergeneraliseringar de gör?  

• Vilka beräkningsstrategier använder eleverna vid kommutativa respektive 

icke-kommutativa par av uttryck? 
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3 Bakgrund 

3.1 Aritmetik och algebra  

Aritmetik betyder räknelära och innefattar beräkningar med något eller några av de fyra 

olika räknesätten addition, subtraktion, multiplikation och division (Bergsten, Häggström 

& Lindberg, 1997; Skolverket, 2017b). Om en beräkning bryts ned i sina beståndsdelar 

så talar man om operationer (Löwing, 2008). Addition är en sådan.  

Aritmetik är en gren inom matematiken, en annan är algebra. Algebra kan sägas handla 

om generalisering, vilket innefattar det som ibland kallas generaliserad aritmetik. Med 

undervisning om generaliserad aritmetik syftar man bland annat till att skapa förståelse 

för de olika räknelagarna, däribland den kommutativa lagen. Karlsson och Kilborn 

(2014) definierar algebra som att det handlar om strukturer och regler, som är generella 

inom matematiken. Matematiska strukturer handlar om hur uttryck är uppbyggda, alltså 

uttryckens delar och delarnas relation till varandra samt egenskaper hos olika uttryck 

(Warren, 2003). Arbete med algebra för de yngre barnen i skolan brukar benämnas ”early 

algebra” och handlar bland annat om att finna relationer mellan uttryck samt upptäcka 

egenskaper hos de olika räknesätten (Kieran, Pang, Schifter & Ng, 2016),  

3.2 Kommutativitet och räkneregler 

De egenskaper man oftast hänvisar till när det gäller de fyra räknesätten är 

kommutativitet, associativitet och distributivitet. Egenskaperna kan ibland beskrivas i 

termer av lagar, så som kommutativa-, associativa- och distributiva lagen. McIntosh 

(2008) definierar att räknelagar beskriver egenskaper som har med operationer och tal att 

göra. Den kommutativa lagen kan beskrivas som a+b=b+a eller a∙b=b∙a (Kiselman & 

Mouwitz, 2008). Vid operationer med addition och multiplikation kan egenskapen 

kommutativitet användas, det gäller dock inte vid räknesätten subtraktion och division 

(McIntosh, 2008). Man uttrycker det därför oftast som att addition och multiplikation är 

kommutativa operationer.  

Förutom de grundläggande aritmetiska räknelagarna finns det räkneregler för hur vi ska 

räkna. Räknereglerna är inga egenskaper, men är konventioner, överenskommelser, om 

hur man ”ska” utföra en beräkning. Exempel på sådana räkneregler är prioriteringsregeln 

och vänster-till-höger-principen (Kiselman & Mouwitz, 2008). För att veta i vilken 

ordning ett uttryck med olika operationer ska beräknas tillämpas prioriteringsregeln. 
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Prioriteringsregeln är vedertagen för att skapa entydighet vid matematiska beräkningar 

och den innebär att parenteser räknas först och därefter potenser. Efter parenteser och 

potenser ska multiplikation och division beräknas, vilka har likvärdig prioritet. Slutligen 

beräknas addition och subtraktion som båda har samma prioritet. I uttryck där alla 

operationer har samma prioritet används istället vänster-till-höger-principen, alltså att 

uttrycken beräknas från vänster till höger (Kiselman & Mouwitz, 2008). 

3.3 Kommutativitet i styrdokument 

I nuvarande styrdokument är inte räknelagarna explicit konkretiserade men däremot 

återfinns de i centralt innehåll under kunskapsområdet taluppfattning och tals 

användning. Under kunskapsområdet taluppfattning och tals användning beskrivs att 

elever ska ges möjlighet att utveckla kunskap om de fyra räknesättens egenskaper och 

hur de förhåller sig till varandra (Skolverket, 2017b). En egenskap som räknesätten 

addition och multiplikation har är den kommutativa egenskapen och därför skulle man 

kunna tolka det som att kommutativitet innefattas inom detta område.  

I styrdokumenten står att det finns ett samband mellan aritmetiska och algebraiska 

kunskaper. Det beskrivs att aritmetiska kunskaper är grundläggande för att elever ska 

utveckla förståelse för bland annat ekvationer och algebraiska uttryck inom 

kunskapsområdet algebra (Skolverket, 2017a).  

3.4 Tidigare forskning om elevers förståelse av kommutativitet 

Det finns forskning som pekar på att när barn ska göra en bedömning av om två tal-par 

har samma värde på grund av kommutativitet, så tenderar de att fokusera på termerna 

(Bermejo & Rodriguez, 1993; Farrington-Flint, Canobi, Wood & Faulkner, 2007). 

Resultaten i Bermejo och Rodriguez (1993) och Farrington-Flint et al. (2007) studier 

verkar alltså peka på att barn behöver urskilja att termerna vid kommutativa uttryck är 

identiska men presenterade i olika ordning. Det finns dock forskning som pekar på att 

barn inte nödvändigtvis fokuserar på termerna vid kommutativa uttryck. I en studie av 

Baroody och Gannon (1984) framkommer att när barn ska bedöma om två tal-par har 

samma värde så tenderar de att fokusera på summan för att utveckla förståelse av 

kommutativitet.  
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Studier av Ching och Nunes (2016) och Canobi, Reeve och Pattison (2002) pekar på att 

konkret material kan gynna barns förståelse av kommutativitet. Canobi et al. (2002) 

menar att barn tenderar att utveckla förståelse av den kommutativa egenskapen hos 

addition när konkret material används. Det framkommer att barns utveckling av 

kommutativitet verkar gå från att tänka med en konkret utgångspunkt till att tänka mer 

abstrakt och generellt (Ching & Nunes, 2016).  

Det framkommer i en studie av Canobi et al. (2002) att barn som tillämpar 

räknestrategier som ”störst först”-strategin tenderar att ha en god förståelse för 

kommutativitet. ”Störst-först” är en räknestrategi som innebär att man räknar det största 

talet först. Det vill säga att vid 2+6 räknar man upp från 6 snarare än från 2. Resultatet i 

Canobi et al. (2002) studie pekar på att räknestrategier, som ”störst-först”, och 

egenskapen kommutativitet har ett samband. 

Det finns forskning som visar att barn har svårt att tillägna sig och använda den 

kommutativa egenskapen och att barn tenderar att använda egenskapen kommutativitet 

vid andra operationer än med addition och multiplikation (Warren, 2003; Wasserman, 

2014). Dock kan kunskap om de grundläggande aritmetiska räknelagarna, som 

kommutativa lagen, vara viktigt i övergången från aritmetik till algebra (Ding et al., 

2013).  

Barn får ofta höra förenklade förklaringar, så som ”ordningen spelar ingen roll” vid 

beräkningar (Zaslavsky & Peled, 1996) och till viss del kan det vara sant, speciellt vid 

addition och multiplikation. Att barn får höra sådana förenklade förklaringar kan leda till 

att de tillämpar ”ordningen spelar ingen roll” även vid andra operationer (Zaslavsky & 

Peled, 1996).  

3.5 Teoretisk utgångspunkt  

Uttrycken som används i den här studien är konstruerade utifrån variationsteoretiska 

principer alltså, med inspiration från forskning (Lo, 2014; Marton, 2015; Maunula, 2018; 

Mårtensson, 2015; Watson & Mason, 2006).  

Den grundläggande tanken bakom variationsteorin är att man inte kan veta vad något är, 

utan att veta vad det inte är eller utan att känna till varianten av vad det kan vara (Lo, 

2014). För att lärande ska ske ur ett variationsteoretiskt perspektiv handlar det om att en 

individ ska förändra sitt sätt att betrakta ett fenomen och detta kan göras genom att 
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individen urskiljer delar av ett specifikt fenomen (Marton, 2015). Att urskilja definieras 

av Marton (2015) som att (den lärande ska) få syn på. För att en individ ska urskilja 

något specifikt matematiskt ämnesinnehåll behöver just det ämnesinnehållet varieras, det 

behöver visas på olika sätt. När ett ämnesinnehåll ska förstås är det vanligt att använda 

exempel som visar på likheter, men enligt Lo (2014) handlar variationsteorin om att ett 

ämnesinnehåll inte kan urskiljas om inte skillnaderna också visas. Ett användbart verktyg 

för att variera ett ämnesinnehåll och visa på skillnader är variationsmönster (Marton, 

2015; Maunula, 2018). Inom forskningen används begreppet ämnesinnehåll eller 

begreppet fenomen för att beskriva vad som ska urskiljas, i denna studie används båda 

begreppen synonymt.  

I denna studie har variationsmönster använts vid utformningen av de matematiska 

uttrycken, utgångspunkt har också tagits i vad som varierar och vad som är invariant. 

Marton (2015) och Maunula (2018) menar att någon aspekt av ett ämnesinnehåll ska 

variera medan något ska vara invariant. Invariant definieras av Marton (2015) som 

konstant, alltså ska en invariant aspekt inte variera. Framförallt beskrivs tre typer av 

variationsmönster: kontrast, generalisering och fusion (Lo, 2014; Marton, 2015; 

Maunula, 2018; Mårtensson, 2015). 

Kontrast innebär att få syn på vad ett ämnesinnehåll är genom att se vad det inte är (Lo, 

2014; Marton, 2015; Maunula, 2018; Mårtensson, 2015). Marton (2015) beskriver att om 

färgen grön ska urskiljas kan detta göras genom att färgen grön kontrasteras mot andra 

färger. För att förstå hur färgen grön ser ut får den lärande också se vad färgen grön inte 

är, se figur 1. Det som hålls konstant (invariant) i de tre exemplen i figur 1 är formen, det 

som varierar är färgen. 

 

 

Figur 1 [i färg]: Variationsmönstret kontrast kan exemplifieras genom att 

färgen grön ställs mot andra (kontrasterande) färger 

I variationsmönstret generalisering varierar irrelevanta aspekter medan den relevanta 

aspekten hålls invariant (Marton 2015). Om det är färgen grön som ska urskiljas 

beskriver Marton (2015) att den gröna färgen kan synliggöras på olika objekt, se figur 2. 

I figur 2 visas variationsmönstret generalisering och då varierar de geometriska formerna 
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medan färgen grön hålls invariant. Eftersom det är färgen grön som ska urskiljas är det 

den aspekten som ska hållas invariant, medan de geometriska formerna är irrelevanta 

aspekter och därför varieras. Generaliseringen som visas i figur 2 gör det möjligt för den 

lärande att se att olika objekt kan vara gröna.  

 

 

Figur 2 [i färg]: Variationsmönstret generalisering kan exemplifieras 

genom att färgen grön visas på olika objekt 

Utöver variationsmönstrena kontrast och generalisering beskrivs också ofta 

variationsmönstret fusion (Lo, 2014; Marton, 2015; Maunula, 2018; Mårtensson, 2015). 

Fusion innebär att flera aspekter av ett ämnesinnehåll varierar samtidigt. Om det är 

färgen grön som ska urskiljas skulle variationsmönstret fusion kunna exemplifieras som i 

figur 3. Kontrast och generalisering föregår variationsmönstret fusion då fusion kräver en 

mer komplex förståelse (Marton, 2015). I en fusion ska flera aspekter urskiljas samtidigt 

och den lärande ska få syn på att olika objekt kan ha olika färger, alltså att en triangel inte 

alltid behöver vara grön, den kan också vara blå (se figur 3). Denna studie avgränsas 

dock till att enbart behandla variationsmönstren kontrast och generalisering. 

 

 

Figur 3 [i färg]: Variationsmönstret fusion kan exemplifieras genom att

 olika objekt kan ha olika färger 

Watson och Mason (2006) menar att variationsteorin kan användas för att designa 

uppgifter där syftet är att urskilja något specifikt ämnesinnehåll. Uppgifterna ska 

konstrueras på ett sådant sätt att önskvärda regelbundenheter kan urskiljas, när elever 

koncentrerar sig på uppgifterna. Genom att elever utsätts för kontrollerad variation av 

strukturer och regelbundenheter kan de skapa förståelse för generaliseringar och begrepp. 

Enligt variationsteorin ska fokus vara riktat mot något specifikt, men frågor kan ställas 

för att det specifika ska urskiljas. Watson och Mason (2006) menar att frågor där elever 

får möjlighet att uttrycka likheter och skillnader, kan vara användbara för att de ska 

urskilja ett specifikt ämnesinnehåll. Det är detta som jag har tagit som utgångspunkt för 
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att konstruera en sekvens där det är möjligt att studera elevers uppfattning om 

kommutativitet i numeriska uttryck.   
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4 Metod 

I denna studie har kvalitativa intervjuer genomförts, tio elever i årskurs 2 har blivit 

intervjuade en och en. Intervjuerna som genomfördes var semistrukturerade, vilket bland 

annat innebar att en intervjuguide följdes (Bryman, 2011). Trots att en intervjuguide 

(bilaga 2) följdes så fanns det en flexibilitet i att ställa frågor som inte ingick i 

intervjuguiden. Bryman (2011) uttrycker att vid en semistrukturerad intervju kan 

intervjuguiden kompletteras med ytterligare frågor som skapas under intervjutillfället. 

Intervjuguiden som användes i denna studie bestod av ett antal huvudfrågor samt några 

eventuella följdfrågor. De kompletterades sedan med frågor om sådant som eleverna 

formulerade under intervjuns gång men de frågorna har inte beskrivits i intervjuguiden.  

4.1 Urval och avgränsningar 

Valet av skola har delvis gjorts utifrån ett bekvämlighetsurval, då jag sedan tidigare hade 

en relation till en skolenhet med lämplig skolklass. Enheten och klassen valdes 

framförallt utifrån sin sammansättning av elever. Urvalet av intervjupersoner gjordes 

sedan utifrån två kriterier.  

• Eleven ska kunna uttrycka sig verbalt och formulera sig förståeligt på svenska. 

• Eleven ska vara en ”genomsnittlig” elev.  

I denna studie var elevers verbala förmåga av vikt. Förskoleklass och årskurs 1 

exkluderades, då jag ansåg att elever i årskurs 2 generellt sett har en mer utvecklad verbal 

förmåga. Urvalsgruppen blev därför elever i årskurs 2. Framförallt ville jag studera den 

grupp elever som befinner sig mellan att inte nå kunskapskraven i matematik och nå 

kunskapskraven med god marginal, alltså i någon mening en ”genomsnittselev”. Vilka 

informanter som deltog i studien berodde på om de hade fått samtycke från 

vårdnadshavare, samt om de slutligen bedömdes vara en ”genomsnittselev” enligt 

klasslärarna. I klassen fanns det 17 lämpliga kandidater och av dessa valdes tio elever 

slumpmässigt ut genom lottning. Alla elever som intervjuades gick alltså i årskurs 2, var 

godkända i matematik och kunde formulera sig förståeligt på svenska. Två av eleverna 

hade annat modersmål än svenska men uppfyllde kriterierna ovan.  
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4.2 Uppgiftsdesign 

En pilotstudie genomfördes, där kommutativa och icke-kommutativa par av uttryck 

testades med elever i årskurs 2. Efter pilotstudien gjordes ett mindre antal små ändringar, 

och uppgiftsdesigner (figur 4 och figur 5) samt en intervjuguide (bilaga 2) skapades. 

Inledningsvis fanns en idé att undersöka om några skillnader kunde urskiljas i hur elever 

resonerar om kommutativitet, beroende på vilken uppgiftsdesign de genomförde. Båda 

uppgiftsdesignerna i studien innehåller samma par av matematiska uttryck men det som 

skiljer är uttryckens ordning. Dock kunde inga skillnader urskiljas mellan hur eleverna 

resonerade beroende på vilken uppgiftsdesign de genomförde. Uppgifterna till eleverna, 

både intervjufrågorna och de numeriska uttrycken är designade utifrån variationsteorins 

idéer om hur elever lär.  

Under intervjuerna har eleverna ombetts att leta efter likheter och skillnader mellan olika 

par av uttryck i enlighet med Watson och Mason (2006). Matematiska uttryck visades på 

ett kort och när eleven beskrivit och resonerat om uttrycken på kortet lades kortet åt sidan 

och ett annat kort med par av uttryck visades. De fem elever som genomförde 

uppgiftsdesign 1 beskrev korten i ordningen 1-8 (se figur 4) medan resterande elever som 

gjorde uppgiftsdesign 2 beskrev korten i ordningen som visas i figur 5. Korten har 

namngetts utifrån uppgiftsdesign 1 (figur 4).  

I studien används definitioner som ”par av kommutativa uttryck” respektive ”par av icke-

kommutativa uttryck”. Som jag ser det är det egentligen inte uttrycken som är 

kommutativa utan operationen men jag har ändå valt att använda definitioner som de 

ovan, för att det ska vara lätt att förstå och följa texten. ”Par av kommutativa uttryck” är 

uttryck med addition, så som 7+2 och 2+7. ”Par av icke-kommutativa uttryck” är uttryck 

med subtraktion, så som 7–2 och 2–7. Alltså skapar två uttryck tillsammans ett par, 

antingen kommutativt eller icke-kommutativt.  

Figur 4: korten lagda i den ordning (från vänster till höger) som de presenterades för 

eleverna som genomförde uppgiftsdesign 1 

 

Kort 1 Kort 2 Kort 3 Kort 4 Kort 5 Kort 6 Kort 7 Kort 8 

7–2   2–7 7+2   2+7 

 

7–2    2–7 

7+2   2+7 

 

6+2   2+6 

 

6–2   2–6     

 

6+2   2+6    

6–2    2–6     

 

8+2   2+8 

4+2   2+4 

9+2   2+9 

5+2=7   2+5= 

3+2=5   2+3= 

7+2=9   2+7= 
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Figur 5: korten lagda i den ordning (från vänster till höger) som de presenterades för 

eleverna som genomförde uppgiftsdesign 2 

Kort 1 innehåller ett par av uttryck som är icke-kommutativa, 7–2 och 2–7. De två 

uttrycken skapar tillsammans en variation då talens placering skiljer sig åt, dock skapar 

uttrycken inget variationsmönster. Inte heller det kommutativa paret 7+2 och 2+7, på kort 

2, skapar tillsammans något variationsmönster men däremot en variation avseende talens 

placering. Det är när uttrycken sätts samman, på kort 3, som ett variationsmönster, en 

kontrast, skapas. Kontrast innebär att man visar vad ett fenomen, i detta fall 

kommutativitet, är genom att samtidigt visa vad det inte är (Marton, 2015). Alltså visas 

par av kommutativa uttryck i kontrast till par av icke-kommutativa uttryck. I de 

kommutativa respektive icke-kommutativa paren av uttryck på kort 3 är talen invarianta 

(konstanta) medan räknesätten och termernas placering varierar. Även uttrycken på kort 

6 skapar variationsmönstret kontrast. Det som skiljer kontrasten på kort 3 jämfört med 

kontrasten på kort 6 är placeringen av de par av uttryck som är kommutativa respektive 

icke-kommutativa. På kort 3 placerades par av kommutativa uttryck under par av icke-

kommutativa uttryck medan det på kort 6 är tvärtom, där är par av kommutativa uttryck 

placerade ovanför par av icke-kommutativa uttryck.  

På kort 7 finns olika par av kommutativa uttryck, tillsammans skapar de 

variationsmönstret generalisering. En generalisering innebär att ett fenomen, 

kommutativitet i detta fall, visas på olika sätt (Marton, 2015). För fenomenet 

kommutativitet innebär det, att flera olika par av kommutativa uttryck visas samtidigt. I 

generaliseringen på kort 7 hålls räknesättet addition invariant (konstant) medan paren av 

kommutativa uttryck på de olika raderna varierar avseende tal. Räknesättet addition hålls 

invariant vid en generalisering av den kommutativa egenskapen, då det är den 

egenskapen som ska visas på flera olika sätt. Även paren av kommutativa uttryck på kort 

8 skapar en generalisering, alltså att den kommutativa egenskapen visas i flera olika 

additionsuttryck. Det som skiljer generaliseringen på kort 8 jämfört med generaliseringen 

på kort 7 är att det finns likhetstecken samt att summan presenteras på uttrycken till 

vänster medan summan är borttagen från uttrycken till höger. Detta för att se om samma 

Kort 8 Kort 7 Kort 4 Kort 5 Kort 6 Kort 1 Kort 2 Kort 3 

5+2=7   2+5= 

3+2=5   2+3= 

7+2=9   2+7= 

 

8+2   2+8 

4+2   2+4 

9+2   2+9 

6+2   2+6 

 

6–2   2–6     

 

 

6+2   2+6    

6–2    2–6     

 

7–2   2–7 7+2   2+7 

 

7–2    2–7 

7+2   2+7 
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variationsmönster med olika utformning kunde göra att elever resonerade om den 

kommutativa egenskapen på olika sätt.  

När eleverna hade mött de matematiska uttrycken på kort 1-8 avslutades intervjun med 

att eleverna fick ett nionde kort där samma uttryck som de hade mött på kort 3, 6, 7 och 8 

(figur 4 och figur 5) visades samtidigt. Hur kort 9 var utformat visas i figur 6a och figur 

6b. Eleverna fick se alla variationsmönster samtidigt och ombads att beskriva en regel för 

uttrycken. Även på kort 9 fick eleverna möta uttrycken i olika ordning. Eleverna som 

genomförde uppgiftsdesign 1 såg uttrycken i den ordning som exemplifieras i figur 6a 

medan eleverna som genomförde uppgiftsdesign 2 såg uttrycken i den ordning som 

exemplifieras i figur 6b. Kort 9 bestod alltså av samma uttryck men i omvänd ordning. 

  a  b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6: Hur kort 9 var utformat i (a) uppgiftsdesign 1 respektive (b) 

uppgiftsdesign 2 

I denna rapport har eleverna avidentifierats och blivit namngivna med bokstäver. De 

elever som genomförde uppgiftsdesign 1 är namngivna som A-E och de elever som 

genomförde uppgiftsdesign 2 är namngivna som F-J. 

 

Kort 9 

7–2  2–7 

7+2  2+7 

 

6+2 2+6 

6-2 2-6 

 

8+2  2+8 

2+4  4+2 

9+2  2+9 

 

5+2=7 2+5= 

3+2=5 2+3= 

7+2=9 2+7= 

 

 

Kort 9 

5+2=7 2+5= 

3+2=5 2+3= 

7+2=9 2+7= 

 

8+2  2+8 

2+4  4+2 

9+2  2+9 

 

6+2 2+6 

6-2 2-6 

 

7–2  2–7 

7+2  2+7 
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4.3 Datainsamling och databehandling 

Datainsamlingen till denna studie har gjorts genom att tio elever i årskurs 2 har 

intervjuats. Eleverna intervjuades en och en. Under intervjuerna blev eleverna stegvis 

visade par av uttryck med kommutativitet respektive utan kommutativitet. Intervjuerna 

spelades in som ljudupptagningar, detta gjordes med en mobiltelefon. 

Ljudupptagningarna kompletterades med anteckningar. Anteckningarna var sådant som 

eleverna visade och som inte kunde dokumenteras på inspelningen. 

Ljudupptagningsfilerna transkriberades sedan ordagrant. Vid transkriberingen skrevs 

även de anteckningar som gjordes vid intervjuerna in, dessa skrevs inom parenteser i 

textmaterialet. Transkriberingen omfattar totalt cirka 130 sidor intervjutext och baseras 

på ljudupptagningsfiler och anteckningar.  

4.4 Analys 

Intervjudata, i form av transkriberat material, har sedan utsatts för en kvalitativ 

innehållsanalys. Bryman (2011) skriver att vid en kvalitativ innehållsanalys letar man 

efter bakomliggande teman i materialet.  

Det första steget i min analys var att få en helhetsbild av det insamlade materialet. Jag 

lyssnade på alla ljudfiler, samtidigt som jag läste textmaterialet, detta för att säkerställa 

att transkriberingen hade gjorts korrekt. Nästa steg blev att läsa igenom textmaterialet om 

och om igen för att försöka finna teman som Bryman (2011) beskriver är en del av en 

kvalitativ innehållsanalys. De teman som framstod tydligast i mitt material var: 

beskrivningar av kommutativitet respektive användning av kommutativitet. Dessa två 

teman färgkodades och i och med färgkodningen så krympte materialet något, eftersom 

det material som inte blev färgkodat valdes bort då det inte hade relevans för studien. 

Materialet sorterades sedan efter färg och detaljstuderades var för sig med studiens 

forskningsfrågor i åtanke. Temat beskrivningar av kommutativitet resulterade i tre 

kategorier: fokus på summan, fokus på termerna och fokus på operationen. Efter att 

materialet ordnats i dessa kategorier skedde en komparativ analys av varje kategori, detta 

för att finna likheter och skillnader inom kategorierna. Nästa steg i min analys var att 

analysera temat användning av kommutativitet och det resulterade också i tre kategorier: 

beräkningar av kommutativa uttryck, beräkningar av icke-kommutativa uttryck samt 

övergeneralisering av den kommutativa egenskapen. De tre kategorierna lästes sedan var 
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för sig, flera gånger, för att finna likheter och skillnader inom kategorierna. De tre 

kategorierna innehöll ganska omfattande material och kom att besvara 

forskningsfrågorna två och tre i denna studie.  

4.5 Uppsatsens tillförlitlighet 

För både kvalitativa och kvantitativa undersökningar finns två kriterier man kan ta 

hänsyn till, reliabilitet och validitet. Det finns dock de som hävdar att man vid kvalitativa 

studier bör frångå dessa och istället använda sig av kriteriet tillförlitlighet för bedömning 

(Guba & Lincoln, 1994; Lincoln & Guba, 1985) och därför har jag valt att använda det 

kriteriet vid bedömning av min studie. Kriteriet tillförlitlighet kan delas in i fyra 

delkriterier: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och 

konfirmera (Guba & Lincoln, 1994; Lincoln & Guba, 1985).  

Delkriteriet trovärdighet handlar om att en bedömning görs av i vilken grad resultatet i 

studien representerar den verklighet som har studerats. Detta kan göras genom att 

forskaren delar data och tolkningar med andra som är insatta i forskningen (Guba & 

Lincoln, 1994; Lincoln & Guba, 1985). I den här studien har detta gjorts, genom att jag 

vid flera tillfällen har konsulterat materialet och innehållet i studien med min handledare 

och i min handledningsgrupp.   

Överförbarhet handlar om i vilken utsträckning det går att överföra resultatet i studien till 

andra miljöer. Det är viktigt att forskaren ger utförliga beskrivningar i studien så att 

läsaren får tillräckligt med faktaunderlag för att själv kunna avgöra huruvida resultatet är 

överförbart till en annan miljö. Detta för att det är svårt att nå överförbarhet vid 

kvalitativa undersökningar (Guba & Lincoln, 1994; Lincoln & Guba, 1985) I den här 

studien har jag tagit hänsyn till detta kriterium genom att ge täta beskrivningar av 

studiens alla delar, detta för att läsaren själv ska kunna avgöra om resultatet går att 

överföra till andra miljöer.  

Pålitlighet innebär i vilken utsträckning studien kan replikeras. Detta kan vara svårt när 

undersökningar har gjorts i sociala kontexter som inte går att frysa (Guba & Lincoln, 

1994; Lincoln & Guba, 1985). I min studie är det svårt att nå kriteriet pålitlighet då 

studien har genomförts i en social miljö. En social miljö varierar och det är omöjligt att 

nå exakt samma resultat men jag skulle ändå hävda att resultatet skulle kunna vara 
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generellt för elever i samma ålder. I studien styrks resultatet bland annat med forskning, 

vilket jag menar gör studien mer pålitlig.  

Det fjärde delkriteriet är möjlighet att styrka och konfirmera. Kriteriet handlar om att 

forskaren ska vara objektiv till sin forskning (Guba & Lincoln, 1994; Lincoln & Guba, 

1985). Även fast jag hade en personlig relation till skolenheten och intervjupersonerna 

har jag försökt att inte låta personliga värderingar spela in. Jag har genom intervjuerna 

och analysprocessen försökt hålla mig så objektiv som möjligt för att resultatet i studien 

inte ska påverkas av mina värderingar eller min förförståelse av innehållet.  

4.6 Forskningsetik  

Genom hela studien har jag tagit hänsyns till de forskningsetiska riktlinjerna, speciellt 

avseende det grundläggande individskyddet. Det grundläggande individskyddskravet 

består av informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Informationskravet innebär att forskaren informerar deltagare om syftet med studien. 

Deltagare ska enligt informationskravet upplysas om att deltagandet är frivilligt och att 

de kan avbryta sin medverkan när de vill. Samtyckeskravet betyder att de deltagande 

själva får avgöra om de vill delta. Är deltagarna under 15 år krävs utöver deltagarnas 

samtycke också samtycke från vårdnadshavare (Vetenskapsrådet, 2002). Informations- 

och samtyckeskravet har jag förhållit mig till genom att ett brev (bilaga 1) har skickats 

hem till elever och vårdnadshavare där de har fått information om att en studie ska 

genomföras och vad det innebär. Då eleverna är under 15 år krävdes samtycke från både 

eleverna och deras vårdnadshavare. Vid intervjutillfället berättade jag också för eleverna 

att deltagandet var frivilligt och att de kunde välja att avbryta sin medverkan när som 

helst under intervjun. 

Det tredje kravet, konfidentialitetskravet, innebär att deltagarna ska avidentifieras och att 

personuppgifter hanteras så att obehöriga inte kan ta del av dem (Vetenskapsrådet, 2002) 

I studien har jag tagit hänsyn till detta krav genom att avidentifiera eleverna och namnge 

dem med bokstäver istället för deras namn. Det sista kravet, nyttjandekravet, tog jag i 

studien hänsyn till, genom att elever och vårdnadshavare informerades om att materialet 

endast kommer användas i forskningssyfte. Detta gjordes i ett brev (bilaga 1).  
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4.7 Metoddiskussion 

Studien baseras på semistrukturerade intervjuer med tio elever. Att använda 

semistrukturerade intervjuer som metod skapade en flexibilitet, vilket gjorde det möjligt 

för mig att ställa andra frågor utöver frågorna som fanns i intervjuguiden (se bilaga 2). 

En svårighet med att samla in kvalitativ data är att förhålla sig objektiv och inte ställa 

ledande frågor. Vid ett fåtal tillfällen gjorde jag ändå det, detta för att jag ansåg att 

eleverna sa något intressant som jag ville följa upp.  

Att välja en enhet och elever som jag hade en relation till sedan tidigare underlättade 

studien på flera sätt. Tillgängligheten till lärare förenklades, jag kunde på ett enkelt sätt 

få kontakt med lärare för att bestämma intervjutider. Jag kunde också intervjua elever på 

vilken tid som helst under skoldagen, vilket gjorde att jag inte var låst vid specifika 

tidpunkter. En tidigare relation till eleverna gjorde också att eleverna under intervjuerna 

kunde vara avslappnade och engagerade. Intervjuerna genomfördes i elevernas naturliga 

miljö, vilket gjorde att de kunde känna sig trygga under hela intervjusituationen. Jag tror 

dock inte att relationen påverkade studiens resultat.  

Vid intervjuerna användes en intervjuguide samt två uppgiftsdesigner. Den ursprungliga 

tanken med de två uppgiftsdesignerna var att se om elevernas resonemang och 

användning av den kommutativa egenskapen skiljde sig åt beroende på vilken design de 

genomförde. Pilotintervjuerna antydde att det kunde finnas en sådan skillnad men i den 

slutliga studien kunde inga större skillnader urskiljas. Jag vill dock hävda att trots att två 

uppgiftsdesigner använts, har det inte har påverkat resultatet i denna studie med de 

forskningsfrågor som anges i kap 2, då eleverna har genomfört exakt samma uppgifter, 

dock i omvänd ordning. Det kan dock diskuteras om paren av uttryck i 

uppgiftsdesignerna var för lätta för elever i årskurs 2. Det är inte många av eleverna som 

explicit beskriver eller synliggör vilka beräkningsstrategier de använder vid de 

kommutativa respektive icke-kommutativa paren av uttryck, vilket skulle kunna bero på 

att de har använt någon huvudräkningsstrategi. Att använda svårare uttryck hade kanske 

gjort att eleverna verbalt beskrivit hur de genomförde beräkningar men å andra sidan 

hade det kanske gjort att det blev svårare för eleverna att beskriva den kommutativitet de 

såg. Att avgöra hur uttrycken har påverkat eleverna är inte enkelt. Jag skulle vilja hävda 

att om uttrycken varit på en svårare nivå hade eleverna verbalt inte beskrivit hur de 

använder och resonerar om den kommutativa egenskapen lika utförligt som de faktiskt 
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har gjort i denna studie. Man kan tänka sig att uttryck med högre tal hade gjort att 

eleverna lagt mer energi på att genomföra beräkningar istället för att beskriva egenskapen 

kommutativitet hos addition. 

Intervjuerna spelades in som ljudfiler. Ljudfilerna transkriberades ordagrant och 

kompletterades med anteckningar, detta skapade ett textmaterial på totalt cirka 130 sidor. 

En nackdel var att textmaterialet var väldigt omfattande, vilket gjorde analysprocessen 

svår. Det var dock möjligt att få ett hanterbart material, genom att jag använde en 

innehållsanalys samt färgkodade materialet, detta gjorde att materialet krympte i flera 

steg och att det blev mer överskådligt.  

Studiens syfte var att undersöka hur elever använder och resonerar om par av uttryck 

med respektive utan kommutativitet. Jag bedömer att studien har undersökt det och att 

studien har mycket god tillförlitlighet. Vid kvalitativa undersökningar kan det vara svårt 

att hävda att man kan överföra resultatet till andra studier men jag skulle ändå vilja påstå 

att resultatet i studien i vart fall i någon mening är generellt. Studien är pålitlig och skulle 

studien replikeras, menar jag att liknande resultat skulle kunna nås, exakt samma resultat 

är dock inte möjligt, då intervjuerna har gjorts i en speciell social kontext. 
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5 Hur beskriver eleverna kommutativiteten de ser? 

I texten nedan förekommer citat som baseras på en konversation, intervjuaren beskrivs då 

som I och eleven som E. Förklaringar som jag anser behövs i citaten står inom 

hakparentes. 

Ingen av eleverna i studien använder explicit begreppet kommutativitet, 

intervjumaterialet pekar på att eleverna beskriver och resonerar om kommutativitet på 

skilda sätt. I intervjumaterialet kunde jag identifiera tre huvudsakliga, och kvalitativt 

olika, sätt som eleverna uttrycker någon form av kommutativitet på. De är: eleverna 

fokuserar på summan, eleverna fokuserar på termerna och eleverna fokuserar på 

operationen. Detta kapitel delas in efter dessa huvudsakliga uttryckssätt och namnges 

som: fokus på summan, fokus på termerna och fokus på operationen.  

5.1 Fokus på summan 

Ett antal elevers uttalanden tyder på att de fokuserar på summan vid par av kommutativa 

uttryck. Det vill säga att de fokuserar på att uttrycken ska ”bli” något, alltså att uttrycken 

ska få en summa. För det kommutativa paret 7+2 och 2+7 beskriver en elev att uttrycket 

7+2 är 9 samt att uttrycket 2+7 också är 9. Eleven uttrycker sig på följande sätt: 

 Kort 1: 7+2, 2+7 

 Intervjuare: […] finns det något som är lika? […] 

Elev: 7+2 och 2+7, de är lika för båda blir samma sak [samma summa] […] 7+2, om man 

lägger ihop de [termerna] blir det 9, och 2+7, om man lägger ihop de [termerna] blir de 

också 9  

    Elev G 

Vid uttalandet ovan används begreppet ”läggas ihop” och det skulle kunna tänkas vara 

för att eleven har en konkret representation av addition, att eleven tänker på addition som 

att man ska lägga ihop två mängder, och inte har utvecklat en abstrakt förståelse av 

addition som princip.  

Det finns ytterligare beskrivningar i intervjumaterialet som pekar på att fokus ligger på 

summan för par av kommutativa uttryck. En elev beskriver att 6+2 och 2+6 får samma 

summa, för att de innehåller samma tal. Eleven verkar, vid detta tillfälle, fokusera på att 

det kommutativa paret 6+2 och 2+6 får samma summa men inte vad uttrycken får för 

summa. Elevens tankegång syns i detta utdrag: 
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 Kort 3: 6+2, 2+6 

 I: […] vad ser du här? 

 E: Jag ser 2+6 och 6+2 och att båda blir samma 

 I: Blir samma vadå? 

 E: Samma svar [summa] 

 I: Varför då? 

 E: För att det är samma siffror [tal] 

     Elev F 

Det finns en viss kvalitativ skillnad i de beskrivningar som exemplifieras ovan. Min 

tolkning är att elev G, vid detta tillfälle, riktar sitt fokus mot att 7+2 och 2+7 är 9 medan 

elev F, vid detta tillfälle, riktar sitt fokus mot att 2+6 och 6+2 har samma summa. Man 

kan tänka sig att den beskrivning elev F ger är mer generell eftersom eleven inte 

beskriver att summan av det kommutativa paret 6+2 och 2+6 är 8, utan endast nämner att 

de har ”samma svar”. 

Vid ytterligare ett tillfälle finns det en beskrivning som pekar på att fokus ligger på 

summan när par av kommutativa uttryck visas. En elev (D) beskriver att det för uttryck 

med addition är möjligt att byta plats på termerna, eftersom summan blir oförändrad. 

Eleven beskriver det såhär: 

 Kort 2: 7+2, 2+7 

 I: […] hur menar du? 

 E: […] du kan inte vända på minus men du kan vända på plus 

 I: […] varför kan du göra det på plus då? 

 E: Det blir ändå samma summa, för du lägger till  

     Elev D 

Jag tolkar det som att eleven har en konkret utgångspunkt i sin beskrivning av varför 

uttrycken får samma summa eftersom eleven säger att man ”lägger till”. Den beskrivning 

som elev D ger av kommutativiteten som visas kan tänkas ha en högre kvalitét, jämfört 

med de beskrivningar som elev G och elev F ger i citaten ovan. Detta då elev D beskriver 

att vid addition är det möjligt att att byta plats på termerna, för summan blir ändå 

densamma, detta menar eleven inte är möjligt vid subtraktion. Utifrån elevens uttalande 

tolkar jag det som att eleven menar att räknesättet addition har en egenskap som gör att 

det går att byta plats på termerna. Eleven verkar inte fokusera på ett specifikt uttryck utan 
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beskriver räknesättet addition i mer generella termer. Det kan därmed vara ett tecken på 

tidig algebraisk förståelse.  

Jag har fått syn på att det finns elever som vid några tillfällen fokuserar på summan, när 

de ska beskriva den kommutativa egenskapen. De gör det på skilda sätt och jag anser att 

det finns en kvalitativ skillnad i de tre elevernas beskrivningar. Från att vara fokuserad på 

vad de specifika uttrycken (7+2, 2+7) får för summa (9) till att fokusera på att uttrycken 

som visas får samma summa till en beskrivning av egenskapen kommutativitet i mer 

generella termer.  

Datamaterialet verkar också antyda att det finns elever som har en konkret utgångspunkt, 

när de resonerar om addition. Elever beskriver i citaten ovan att man vid addition ”lägger 

till”/”lägger ihop” och detta kan tolkas som att de har en konkret utgångspunkt när de ska 

beskriva addition.  

5.2 Fokus på termerna  

I materialet kan man se att det finns elever som fokuserar på termerna (snarare än 

summan). Det innebär alltså att elever inte verkar lägga större vikt vid vad uttrycken 

”blir” eller har för summa utan att de istället fokuserar på hur termerna är placerade och 

att de kan byta plats på dessa.  

För det kommutativa paret 8+2 och 2+8 gör en elev ett uttalande som tyder på att fokus 

ligger på termerna i de specifika uttrycken. Elevens resonemang blir tydligt i följande 

utdrag: 

 Kort 7: 8+2, 2+8, 4+2, 2+4, 9+2, 2+9 

 I: […] kan du försöka förklara? 

E: […] jag menar [vid uttrycket] 8+2 kan man bara lägga tvåan på åttans plats och åttan på 

tvåans plats […] det är ingen skillnad 

    Elev G 

Det verkar som eleven urskiljer att uttrycken 8+2 och 2+8 innehåller samma tal och att 

det då är möjligt att byta plats på termerna. I studien finns det ytterligare ett uttalande 

som pekar på att termers placering inte spelar någon roll vid addition. Detta uttalande 

visas i utdraget nedan: 
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 Kort 6: 6+2, 2+6, 6–2, 2-6 

 I: Okej vid plus då? 

 E: Det spelar ingen roll 

 I: Vad spelar ingen roll? 

 E: Hur de [termerna] står 

 I: Platsen spelar ingen roll? 

 E: Nej 

     Elev D 

Gemensamt i uttalandena ovan är att fokus verkar ligga på termerna i de uttryck som 

visas, men min tolkning är att det finns en kvalitativ skillnad i beskrivningarna. Elev G 

verkar, vid detta tillfälle, fokusera på termerna i uttrycken medan elev D, vid detta 

tillfälle, verkar beskriva egenskapen kommutativitet i mer generella termer. Elev D 

beskriver på ett mer generellt sätt att termers placering i en addition inte spelar någon 

roll, medan det uttalande som elev G ger är kopplat till ett specifikt kommutativt par.  

Eleverna uttrycker inte verbalt, i vart fall inte i dessa uttalanden ovan, att de gör någon 

beräkning av uttrycken. Det finns däremot en beskrivning i intervjumaterialet som tyder 

på att en beräkning görs och att fokus ligger på termerna. Eleven säger så här: 

 Kort 8: 5+2=7, 2+5=, 3+2=5, 2+3=, 7+2=9, 2+7= 

 I: Vad är det som är lika då? 

 E: De två blir samma och de två (eleven pekar på 5+2=7 och 2+5=) 

 I: […] varför då? 

E: För att man räknar samma siffror [tal] på de två [uttrycken] 

I: Vilken pekade du på nu? 

E: På det två (pekar på 5+2=7 och 2+5=), det är samma siffror [tal] men man har bytt plats 

     Elev F 

Eleven nämner explicit att man i uttrycken 5+2=7 och 2+5= räknar med samma tal vilket 

kan tolkas som att eleven fokuserar på termerna och eleven menar att om termerna är lika 

är också summan samma.  

Av de uttalandena som är kopplade till om fokus ligger på termerna kan det tänkas finnas 

en kvalitativ skillnad. Från att beskriva att man räknar med samma tal vid ett specifikt 

par av uttryck (elev F) till att beskriva termerna i ett par av uttryck (elev G) till att 

slutligen beskriva att termerna i en addition kan byta plats, alltså en mer generell 

beskrivning (elev D).  
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5.3 Fokus på operationen 

Det finns elever i studien som vid tillfällen under intervjuerna beskriver 

kommutativiteten de ser genom att fokusera på operationen. Alltså att additions- och 

subtraktionstecknet som sådant har betydelse vid par av kommutativa respektive icke-

kommutativa uttryck.  

En elev uttrycker, vid ett tillfälle, att det vid addition är möjligt att vända på termerna 

men att det inte är möjligt vid subtraktion. Jag tolkar det som att eleven är fokuserad på 

operationen. Eleven beskriver det så här: 

 Kort 9: alla uttryck 

 I: […] finns det någon regel som gäller? […] 

 E: Ja att man inte får ta minus och vända på det [termerna] 

 I: Att man inte får ta minus och vända på det [termerna]? 

 E: Mm men på plus får du vända hur som helst [termerna] 

 I: Har det gällt i alla uppgifter [uttryck]? 

 E: Japp 

     Elev D  

Ytterligare ett uttalande som en elev ger verkar tyda på att fokus ligger på operationen för 

par av kommutativa uttryck. Man skulle kunna tolka det som att denna elev urskiljer 

operationen samt termerna och summan samtidigt. Detta beskriver eleven så här: 

 Kort 7: 8+2, 2+8, 4+2, 2+4, 9+2, 2+9 

E: […] det är plus. Då kan man byta [plats på] dem [termerna] och det blir samma 

[summa] ändå. 

    Elev B  

Det kan tänkas vara en viss kvalitativ skillnad i de uttalandena som eleverna ovan ger vid 

dessa tillfällen. Elev D beskriver räknesättet addition i mer generella termer, att vid 

operationer med addition är det möjligt att byta plats på termerna. Elev B poängterar 

istället att vid operationer med addition går det att byta plats på termerna, för att summan 

blir samma. Denna elev verkar fokusera på att räknesättet addition har en egenskap som 

gör det möjligt att byta plats på termerna, för att summan blir densamma. Elev B nämner 

däremot inget om summan, i denna situation.  
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5.4 Diskussion 

Studiens resultat pekar på att elevers sätt att resonera om den kommutativa egenskapen 

skiljer sig åt. Elever i denna studie tenderar att fokusera på summan för par av 

kommutativa uttryck, vilket är i enlighet med Baroody och Gannon (1984). Elever i 

denna studie verkar också vid bedömningen av om två tal-par har samma värde fokusera 

på termerna, detta är i enlighet med Bermejo och Rodriguez (1993) och Farrington-Flint 

et al. (2007). Man kan utifrån min data samt ovanstående forskning dra slutsatsen att 

många elever verkar fokusera på summan eller termerna vid par av kommutativa uttryck. 

Det förekommer också elever som i denna studie beskriver kommutativiteten de visas 

genom operationen.  

De elever som tenderar att fokusera på summan för par av kommutativa uttryck verkar ha 

en konkret utgångspunkt. Att de har denna konkreta utgångspunkt kan tänkas vara för att 

de fokuserar på att uttrycken ska ”bli” något. Egentligen är det inte förvånansvärt att 

elever har en konkret utgångspunkt. Det finns forskning som pekar på att barns 

utveckling av kommutativitet verkar gå från konkret till abstrakt tänkande (Canobi et al., 

2002; Ching & Nunes, 2016). Däremot är det intressant att det finns elever i studien som 

tenderar att fokusera på summan. Majoriteten av alla uttryck som eleverna får möta i 

studien är designade utan likhetstecken. Uttrycken är alltså inte utformade för att en 

beräkning ska göras, ändå beskriver många elever uttrycken utifrån summan. En 

anledning till att elever fokuserar på summan, kan vara för att de har erfarenheter av att 

matematiska uttryck ska ”räknas”. Det är möjligt att elever är vana vid att ”producera” ett 

resultat vid matematiska uttryck och att de har få erfarenheter av att beskriva uttryck utan 

att fokusera på att det ska räknas. När elever fokuserar på att par av kommutativa uttryck 

ska räknas, kan det vara så att de fastnar i det konkreta tänkandet. De eleverna behöver 

kanske få möjlighet att beskriva uttryck från termerna eller operationen för att komma in 

i det abstrakta tänkandet.  

Elever som i studien tenderar att fokusera på termerna verkar inte ha en lika konkret 

utgångspunkt och därför kan man tänka sig att det är en kvalitativ skillnad att beskriva 

kommutativitet utifrån termerna snarare än summan. Uttalanden som görs där fokus 

ligger på termerna verkar vara mer abstrakta än de beskrivningar där fokus ligger på 

summan. Ytterligare kvalitét kan tänkas vara att beskriva kommutativitet utifrån 

operationen, detta verkar tyda på en mer generell förståelse samt ett abstrakt tänkande. 
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Warren (2003) menar att den kommutativa egenskapen är abstrakt. Det kan vara så att 

elever i denna studie har svårt att beskriva den kommutativa egenskapen i mer generella 

termer för att den är just abstrakt. Att fler elever inte beskriver kommutativitet i mer 

generella termer, som utifrån operationen, är kanske inte anmärkningsvärt då det verkar 

vara så att många elever fortfarande är i det konkreta tänkandet.  

Slutsatsen jag drar är att elevers förståelse av kommutativitet verkar gå från konkret 

tänkande till abstrakt tänkande. Det framgår också att det verkar finnas en kvalitativ 

skillnad av den kommutativa förståelsen, från att fokusera på summan till att fokusera på 

termerna till att slutligen nå en mer generell förståelse och beskriva kommutativitet 

utifrån operationen.  
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6 På vilka sätt uttrycker eleverna de 
övergeneraliseringar de gör? 

I studien finns det elever som vid några tillfällen övergeneraliserar den kommutativa 

egenskapen. Att övergeneralisera den kommutativa egenskapen innebär att egenskapen 

används vid operationer som inte har den egenskapen. Intervjudata pekar på att det finns 

elever som övergeneraliserar kommutativitet till att också gälla subtraktion. 

6.1 Resultat 

Jag kan se i materialet att de elever som övergeneraliserar den kommutativa egenskapen 

uttrycker sig på olika sätt vid olika tillfällen. Man kan tolka det som att eleverna ibland 

fokuserar på termerna och ibland fokuserar på differensen.  

För det icke-kommutativa paret 7–2 och 2–7 verkar en elev fokusera på differensen. 

Eleven beskriver att båda uttrycken får differensen 5 och att en huvudräkningsstrategi har 

gjorts för att nå resultatet. Elevens resonemang blir tydligt i följande utdrag: 

 Kort 1: 7–2 och 2–7 

 E: 7–2 är lika med 5 och 2–7 är lika med också 5 

 I: Varför blir de 5? 

 E: För att de är likadana 

 I: Hur gör du för att veta att de blir 5? 

 E: Jag räknar i huvudet 

     Elev J 

Ytterligare ett uttalande som en elev ger pekar på att 7–2 och 2–7 får samma differens. 

Eleven uttrycker att differensen är 5 men beskriver inte explicit att en beräkning har 

genomförts. Eleven beskriver det så här: 

 Kort 3: 7–2, 2–7, 7+2, 2+7 

 I: […] något annat som är lika i uppgifterna? 

 E: De blir 5 

 I: Vilka blir 5 menar du? 

 E: De där uppe (eleven pekar på 7–2 och 2–7) 

     Elev A  

Vid ett tillfälle verkar ytterligare en elev fokusera på differensen för par av icke-

kommutativa uttryck. Denna elev beskriver att uttrycken 7–2 och 2–7 får samma 
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differens. Eleven verkar i citatet nedan inrikta sig på att uttrycken med samma räknesätt 

får samma resultat.  

 Kort 3: 7–2, 2–7, 7+2, 2+7 

 I: […] får alla de här samma svar? 

 E: […] nej 

 I: […] kan du förklara? 

E: Men de får samma svar och de får samma svar […] (eleven pekar på uttrycken med 

addition och menar att de får samma summa och pekar sedan på uttrycken med subtraktion 

och menar att de får samma differens) 

    Elev C 

I de tre uttalandena ovan verkar eleverna fokusera på differensen, dock tolkar jag det som 

att det finns en viss skillnad. Min tolkning är att elev C pratar i mer generella termer då 

eleven inte explicit uttrycker vad differensen är utan istället konstaterar att det är ”samma 

svar”. Elev J och elev A är däremot mer specifika och uttrycker att differensen av det 

icke-kommutativa paret 7–2 och 2–7 är 5. Elev J beskriver även att en beräkning av 

uttrycken har gjorts och jag tolkar det som att eleven beräknar båda uttrycken och inte 

urskiljer att det skulle finnas något samband mellan dem. Jag tolkar det som att det finns 

en skillnad i beskrivningarna men gemensamt är att en övergeneraliseringen av den 

kommutativa egenskapen beskrivs.  

Det har beskrivits ovan att det finns elever i studien som övergeneraliserar den 

kommutativa egenskapen och att de då tenderar att fokusera på differensen men det 

verkar också finnas tillfällen, då elever fokuserar på termerna. Jag tolkar det som att ett 

uttalande som en elev ger, tyder på att fokus ligger på termerna för par av icke-

kommutativa uttryck. Det verkar vara så att eleven urskiljer att termerna är likadana och 

att det då är möjligt att ändra termernas placering och att differensen ändå är densamma. 

Elevens tankegång syns i detta utdrag från intervjun: 

 Kort 9: alla uttryck 

 I: […] kan du försöka beskriva vad du har sett? […] 

 E: Man har kunnat flytta på siffrorna [termerna] 

 I: […] har du kunnat göra det i alla uppgifter? 

 E: Aa 

 I: […] varför? 

E: […] 7–2 och 2–7 kan man ju flytta så att sjuan är där tvåan är och att tvåan är där sjuan 

var […] 

    Elev A 
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I intervjumaterialet förekommer beskrivningar som tyder på att elever övergeneraliserar 

den kommutativa egenskapen till par av uttryck med subtraktion. Uttalandena pekar inte 

på att elever explicit uttrycker att subtraktion har den kommutativa egenskapen men i 

citateten som presenteras ovan kan den slutsatsen dras. De elever som i denna studie 

övergeneraliserar den kommutativa egenskapen beskriver det på olika sätt vid olika 

tillfällen. Det framkommer i materialet att elever i denna studie fokuserar på differensen 

eller termerna vid par av icke-kommutativa uttryck.  

6.2 Diskussion 

Uttalanden i denna studie pekar på att en del elever övergeneraliserar den kommutativa 

egenskapen, denna observation stämmer överens med vad man tidigare har sett. Alltså att 

elever övergeneraliserar den kommutativa egenskapen, till operationer där det inte gäller 

(Linchevski & Lineh, 1999; Wasserman, 2014). Det finns forskning som pekar på att en 

anledning till att elever övergeneraliserar operationers egenskaper, kan vara för att de 

sällan möter utryck där egenskapen inte gäller (Linchevski & Lineh, 1999). Man kan 

dock tänka sig att eleverna i denna studie flera gånger har mött subtraktionsuttryck men 

kanske har de inte mött par av kommutativa uttryck tillsammans med par av icke-

kommutativa uttryck, som till exempel 6+2, 2+6 och 6–2, 2–6. Detta skulle kunna vara 

en anledning till att det finns elever i denna studie som övergeneraliserar den 

kommutativa egenskapen. Det verkar vara så att de elever som i denna studie beskriver 

att subtraktion har den kommutativa egenskapen har utvecklat en viss, men inte full, 

förståelse för subtraktion. Vid full förståelse bör eleverna ha kunskap om att subtraktion 

inte har den kommutativa egenskapen. Slavit (1999) menar att medvetenhet om 

kommutativitet hos addition kan uppstå i en tidig ålder men att full förståelse för 

egenskapen inte utvecklas förrän eleven behärskar subtraktion.  

En möjlig förklaring till att det finns elever i studien som inte verkar övergeneralisera 

den kommutativa egenskapen till uttryck med subtraktion, kan vara på grund av 

uppgiftsdesignen som användes i studien, den erbjöd variation och upprepning. 

Uttrycken i uppgiftsdesignen gjorde det möjligt för elever att urskilja vad kommutativitet 

är samtidigt som de kunde urskilja vad det inte är, vilket är en grundtanke inom 

variationsteorin (Marton, 2015). Watson och Mason (2006) menar att uppgifter baserade 

på variationsteorin ska vara konstruerade på ett sätt, så att önskvärda regelbundenheter 



28 
 

kan urskiljas när eleven koncentrerar sig på uppgifterna. Det är möjligt att elever som i 

studien inte övergeneraliserar den kommutativa egenskapen urskilde just detta.  
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7 Vilka beräkningsstrategier använder eleverna 
vid kommutativa respektive icke-kommutativa 
uttryck? 

I detta kapitel presenteras olika beräkningsstrategier som elever uttrycker eller synliggör 

att de använder under intervjuerna.  

7.1 Resultat 

Utifrån analyserat material framkommer att det verkar vara förekommande att elever i 

denna studie tillämpar vänster-till-höger-principen vid kommutativa respektive icke-

kommutativa par av uttryck, det vill säga att de räknar uttrycken från vänster till höger.   

Vänster-till-höger-principen kan användas i kombination med räknestrategier och det 

finns en elev i studien som verkar använda vänster-till-höger-principen i kombination 

med fingerräkning. Vid uttrycket 6+2 beskriver eleven explicit att det går att räkna upp 

till 6 (1, 2, 3, 4, 5, 6) och sedan lägga till 2 och att summan är 8. Uttrycket 6+2 visas 

samtidigt som uttrycket 2+6 och skapar ett kommutativt par. Eleven beskriver att vid 2+6 

går det räkna upp till 2 (1, 2) och sedan lägga till 6 och att summan är 8. Eleven visar att 

beräkningarna görs på fingrarna, alltså fingerräkning. Jag tolkar det som att eleven gör 

beräkningar av båda uttrycken för att säkerställa att de får samma summa. Eleven verkar 

titta på uttrycken från vänster till höger för att sedan räkna upp det första talet på 

fingrarna och sedan lägga till det andra talet på fingrarna. Elevens resonemang blir 

tydligt i följande utdrag: 

 Kort 4: 6+2, 2+6 

 I: Hur menar du? […] 

E: För man kan ju räkna 1, 2, 3, 4, 5, 6 och så lägger man till 2 och då ser man ju att det 

blir 8 (eleven visar på sina fingrar) 

I: Aha […] 

E: Mm 

I: På den andra då? (pekar på 2+6) 

E: Då tar man bara tvåan först och sen sexan och det blir också 8 (eleven visar på sina 

fingrar) 

    Elev A 

I denna studie finns det också uttalanden som tyder på att det räcker att räkna ett av 

uttrycken på samma horisontella rad för sedan överföra summan till det andra uttrycket. 

En elev i studien beskriver att vid det kommutativa paret 4+2 och 2+4 räcker det att 
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räkna ut 4+2 så vet man att 2+4 har samma summa. Man kan tolka det som att eleven 

menar att det räcker att räkna 4+2 och att det går att överföra summan till uttrycket 2+4. 

Elevens säger så här: 

 Kort 7: 8+2, 2+8, 4+2, 2+4, 9+2, 2+9 

 I: Nästa rad då? […] 

 E: Det blir 6 

 I: Båda två? 

 E: Mm 

 I: Varför? 

 E: […] för om man räknar ut vad 4+2 är så vet man att 2+4 är lika 

     Elev A 

Ytterligare ett uttalande i studien tyder på att det går att beräkna ett av de uttrycken på 

samma rad för att sedan överföra summan till det andra uttrycket på samma horisontella 

rad. Detta exemplifieras i citatet nedan:  

Kort 7: 8+2, 2+8, 4+2, 2+4, 9+2, 2+9 

 I: Hur gör du då? 

E: Man behöver bara räkna ut ett [uttryck] och så kan man skriva det på båda. Båda får ju 

samma svar [summa] 

    Elev C  

Gemensamt i de två beskrivningarna ovan är att en beräkning av ett av uttrycken 

genomförs och att summan sedan överförs till det andra uttrycket. Det finns dock en 

skillnad i deras beskrivningar. Elev A beskriver att om man räknar 4+2 så vet man vad 

2+4 är medan elev C säger att det räcker att räkna ett av uttrycken. Jag tolkar det som att 

elev C menar att man kan räkna antingen 4+2 eller 2+4. Elev C skulle kunna tänkas ha 

en djupare förståelse av relationen mellan uttrycken, då eleven beskriver att det går att 

räkna vilket som av uttrycken på samma rad. Det kan vara så att elev A och elev C 

använder samma beräkningsstrategi men att de formulerar sig på skilda sätt. 

I studien finns det en elev som beskriver att ”tiokamrater” kan användas. ”Tiokamrater” 

handlar om att olika tal kan kombineras för att talet 10 ska skapas, 7 och 3 är exempel på 

”tiokamrater”. Eleven beskriver att det kommutativa paret 8+2 och 2+8 är ”tiokamrater”. 

Man kan tänka sig att eleven, vid detta tillfälle, inte genomför någon beräkning utan att 

det istället handlar om igenkänning av uttrycken. Elevens beskriver det så här:  
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Kort 7: 8+2, 2+8, 4+2, 2+4, 9+2, 2+9 

E: 8+2 är 10 och 2+8 är 10 […] 

I: Hur visste du det? […] 

E: 8+2 är tiokompisar 

I: Okej och 2+8 då? 

E: De är också tiokompisar 

 Elev B 

För det kommutativa paret av uttryck 4+2 och 2+4 uttrycker en elev att det går att 

använda multiplikation för att genomföra en beräkning. I elevens uttalande kan man tolka 

det som, att det räcker att räkna ett av uttrycken på samma horisontella rad. Man kan 

tänka sig att eleven sedan överför summan från det ena uttrycket till det andra uttrycket. 

Om eleven beräknar 4+2 eller 2+4 går inte att avgöra utifrån uttalandet men man kan 

tänka sig att eleven beräknar uttrycket 4+2 då eleven säger att det är ”två tvåor i fyran”, 

vilket kan tänkas vara en tillämpning av vänster-till-höger-principen. Eleven beskriver att 

det går att använda multiplikation för att beräkna uttrycken då talet fyra består av två 

tvåor och talet två består av en tvåa. Eleven verkar mena att talen kan delas upp och att 

det då finns tre stycken tvåor och att man då kan räkna 3•2. Elevens tankegång syns 

tydligt i detta citat från intervjun: 

 Kort 7: 8+2, 2+8, 4+2, 2+4,9+2,2+9 

 I: Nästa rad då? (pekar på 4+2, 2+4) 

E: […] jag vet att 3•2 är 6 och då har du två tvåor i fyran och en där [tvåan] och då är det 

tre tvåor och då vet jag att det är 6 

    Elev B 

Vid ett tillfälle beskriver en elev att man kan använda ”störst först”-strategin för att göra 

beräkningar. ”Störst först”-strategin innebär att det är enklare att räkna upp från det större 

talet än från det mindre talet. Eleven beskriver att ”störst först”-strategin kan användas 

för det kommutativa paret 9+2 och 2+9, då det är mer effektivt att räkna 9+2 än 2+9. 

Eleven beskriver att man kan börja på 9 och räkna upp 2 istället för att börja på 2 och 

räkna upp till 9. 

Det finns uttalanden i intervjumaterialet som pekar på att elever gör beräkningsfel för par 

av uttryck med subtraktion. En elev beskriver vid ett tillfälle att det vid uppgifter med 

subtraktion inte går att läsa uttrycket från vänster. Utifrån elevens beskrivning tolkar jag 

det som att eleven läser uttrycket 6–2 från höger och man kan tänka sig att eleven då ser 

uttrycket som 2–6 istället för 6–2. Eleven beskriver det så här: 
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Kort 6: 6+2, 2+6, 6–2, 2–6 

 I: Så 6–2 går inte att räkna ut? 

E: […] Då läser man på fel håll […] då gör man fel 

I: Du menar om man läser på fel håll? 

E: Ja typ på vänstra sidan 

I: På vilken gick inte det menar du? 

E: 6–2 

I: På de med plus då? 

E: De går 

I: Kan man läsa [räkna] från höger och vänster då?  

E: Aa för det blir ändå samma sak 

    Elev G 

Ytterligare ett uttalande från intervjumaterialet pekar på att beräkningsfel görs vid par av 

icke-kommutativa uttryck. En elev beskriver att uttrycket 6–2 inte går att beräkna. Man 

kan tolka det som att eleven vid detta tillfälle läser att ”6 ska tas bort från 2”. Eleven 

beskriver det i utdraget nedan: 

Kort 5: 6–2, 2–6 

I: Då vill jag att du kollar på den. Förklara om du ser något som är lika där? 

E: Det är inte samma svar. 

I: […] varför? 

E: För att 6–2 går inte för sexan är större än tvåan och då kan du inte ta bort den [sexan] 

    Elev D 

De två uttalandena som visats ovan tyder på en viss skillnad. Elev G verkar, vid detta 

tillfälle, läsa uttrycken från höger till vänster medan elev D verkar rikta fokus mot att 

termerna inte går att ta bort från varandra. Gemensamt i beskrivningarna är att de gör 

beräkningsfel för par av icke-kommutativa uttryck.  

I denna studie förekommer uttalanden som pekar på att subtraktion skulle kunna ha den 

kommutativa egenskapen, så kallade ”specialfall”. Det finns elever som, vid tillfällen, 

beskriver att det vid uttryck med likadana tal, som exempelvis 5–5, går att byta plats på 

termerna för att differensen ändå blir 0. I följande utdrag blir det tydligt: 

Kort 9: alla uttryck 

I: Hur menar du? 

E: Inte på minus. Det går ibland på minus 

I: När då tänker du? 
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E: 5–5, då blir det [differensen] 0 

    Elev G 

Det kan vara så att elever i studien också använder huvudräkningsstrategier, detta är dock 

inget jag tydligt kan utläsa från data men det är möjligt att det förekommer. 

7.2 Diskussion 

I studien finns det elever som tillämpar vänster-till-höger-principen vid beräkning av par 

av kommutativa respektive icke-kommutativa uttryck. Detta är inte förvånansvärt och det 

finns forskning som pekar på att elever ofta opererar i den ordning som uttrycken är 

skrivna (Kieran, 1979). Kieran (1979) beskriver vidare att många elever har en 

uppfattning om att operationer ska utföras från vänster till höger och att det kan bero på 

att det är den läsriktning som vi alla är vana vid. Resultatet i denna studie pekar dock på 

att det förekommer att operationer också sker från höger till vänster. Att operera från 

höger till vänster för par av kommutativa uttryck får kanske ingen betydelse men att 

operera i den riktningen för par av icke-kommutativa uttryck får betydelse. I dagens 

skola finns många elever med annat modersmål än svenska och det kan vara så att elever 

som opererar från höger till vänster har en annan läsriktning än den som det svenska 

språket har. Den eleven som uttalade att beräkningar kan göras från höger till vänster vid 

uttryck med subtraktion har ett annat modersmål, arabiska, vilket troligtvis har påverkat 

de matematiska beräkningarna som eleven har genomfört i studien.  

Av de beräkningsstrategier som verkar användas för par av kommutativa respektive icke-

kommutativa uttryck beskriver en elev att ”störst först”-strategin går att använda vid 

beräkningar av kommutativa par. Canobi et al. (2002) menar att det finns ett samband 

mellan ”störst först”-strategin och den kommutativa egenskapen. De beskriver att barn 

som använder räknestrategin ”störst först” tenderar att ha god förståelse för den 

kommutativa egenskapen. Egentligen är kanske ”störst först”-strategin en tillämpning av 

den kommutativa egenskapen. I denna studie pekar resultatet på att elever verkar ha 

förståelse för den kommutativa egenskapen, på olika nivåer, men att det endast är en elev 

som explicit beskriver att man kan använda ”störst först”-strategin. Dock anser jag att det 

inte är förvånande att fler elever inte använde ”störst först”-strategin, då de kommutativa 

uttrycken var presenterade på ett sådant sätt att tal-paret med det största talet var 

presenterat först. Alltså att 4+2 presenterades till vänster (först i läsriktningen) och till 

höger om det uttrycket presenterades det kommutativa paret 2+4. Det fanns elever som 
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verkade överföra summan från det första uttrycket till det andra och om det första 

uttrycket beräknades så var det redan placerat som ”störst först”. 
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8 Avslutande reflektioner 

I detta avsnitt kommer slutsatserna i studien att sättas samman för att få en överskådlig 

bild. Tankar kring fortsatt forskning inom området kommer också lyftas.  

Analysen visar att eleverna kan fokusera på olika aspekter av kommutativitet, de kan 

fokusera på summan, på termerna eller på operationen. Att elever i studien tenderar att 

fokusera på summan vid par av kommutativa uttryck kan anses vara intressant då få av 

uttrycken som visades innehöll likhetstecken. Det verkar vara så att elever är så vana vid 

att producera resultat, att de inte reflekterar över att uttryck består av delar och att 

räknesätt har olika egenskaper. Det kan vara så att elevers ”producerande” av resultat 

hindrar dem från att beskriva kommutativiteten de ser i mer generella termer, som utifrån 

operationen. Under mina verksamhetsförlagda utbildningar (VFU) har jag 

uppmärksammat att det är vanligt förekommande att elever ska beräkna matematiska 

uttryck, snarare än att de ska beskriva dem. För lärarprofessionen kan det vara bra att 

vara medveten om detta och planera och bedriva undervisning där elever också ges 

möjlighet att beskriva matematiska uttryck utifrån räknesättens olika egenskaper.  

Elever tillämpar olika räknestrategier för par av kommutativa respektive icke-

kommutativa uttryck. Det framgår att elever verkar tillämpa vänster-till-höger-principen, 

vilket inte är förvånansvärt, då det är det svenska språkets läsriktning. Det framkommer 

också uttalanden, som pekar på att beräkningar genomförs från höger till vänster och en 

tänkbar anledning till detta är att elever har ett annat modersmål än svenska, och då en 

annan läsriktning. Vid några tillfällen beskriver en elev att beräkningar genomförs från 

höger och anledningen till detta är med stor sannolikhet för att eleven har ett annat 

modersmål än svenska. Som lärare kan det vara viktigt att känna till att elever med annat 

modersmål än svenska kan ha en annan läsriktning och då också kan tendera att räkna 

matematiska uttryck från den riktningen.  

Avslutningsvis skulle man kunna dra slutsatsen att studien har gjort det möjligt för elever 

att urskilja den kommutativa egenskapen hos addition. Eftersom uppgifterna erbjöd 

variation, att variera någon aspekt och hålla en annan konstant, och upprepning verkar 

det ha gjort det möjligt för elever att urskilja egenskapen kommutativitet hos addition. 

Det skulle vara önskvärt med mer forskning inom området räknelagar. Det hade varit 

intressant att ta del av forskning om hur lärare undervisar om kommutativitet, om 

kommutativitet presenteras utifrån summan, termerna eller operationen? 
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Bilaga 1: brev till elever och vårdnadshavare 

Hej! 

Jag heter Karolina Holm och studerar till grundlärare i Jönköping. Under vårterminen kommer 

jag skriva ett examensarbete inom matematik. Arbetet handlar om hur elever hanterar enkla 

räkneuppgifter med addition och subtraktion och är en del av ett forskningsprojekt på högskolan. 

Till arbetet behöver jag samtala med ett mindre antal elever. Samtalen kommer att genomföras på 

skoltid, beräknas ta cirka 15 minuter, och kommer göras i samråd med klassens lärare. För 

examensarbetets skull behöver jag dokumentera vad som sägs under samtalen (ljudinspelning). 

Eleverna kommer dock inte kunna identifieras i mitt arbete och inga namn kommer att nämnas. 

Data kommer lagras på säkert sätt och i enlighet med gällande datalagringsdirektiv.  

Samtalen är frivilliga, eleverna kommer kunna avbryta när som helst, men jag vill ha din/er 

tillåtelse att få genomföra och dokumentera dessa samtal. Därför ber jag att du som 

vårdnadshavare ger medgivande till att ditt barn får ingå i studien. Jag skulle därför uppskatta om 

ni fyllde i svarstalongen och ger den till er klasslärare så snart som möjligt. 

Har ni frågor om examensarbetet får ni gärna kontakta mig på mail: XXX 

Tack på förhand! 

Mvh, Karolina.  

Godkänner du/ni att ditt/ert barn deltar i studien? 

Ja, jag har tagit del av ovanstående information och godkänner att mitt barn deltar i denna forskningsstudie.  

Nej, jag har tagit del av ovanstående information och vill inte att mitt barn deltar i denna forskningsstudie. 

Barnets namn 

_____________________________ 

Vårdnadshavares namnteckning    

____________________________   

Namnförtydligande  

____________________________ 



 
 

Bilaga 2: intervjuguide 

1. Titta på uppgifterna (gäller kort 1-8) 

• Finns det något som är lika i uppgifterna? 

• Finns det något som är olika i uppgifterna? 

Hur tänker du? 

Försök förklara, jag förstår inte. 

Hur menar du? 

Varför? 

Är det alltid så? 

 

2. Nu har du tittat på några uppgifter.  

• Kan du försöka beskriva vad du har sett? 

• Finns det någon regel som gäller i några av uppgifterna? 

• Är det något som är lika i uppgifterna? 

• Är det något som är olika i uppgifterna? 

Hur tänker du? 

Försök förklara, jag förstår inte. 

Hur menar du? 

Varför? 

Är det alltid så? 

 


