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___________________________________________________________________________ 

Malin Jansson, Lisa Karlsson 

Elever förståelse av kommutativitet: En litteraturstudie om elevers förståelse och användning av 

kommutativitet 

 

Pupils understanding of commutativity: A literature study about pupils understanding and use of 

commutativity        

         Antal sidor: 26 

___________________________________________________________________________ 

Det finns olika områden inom matematik som är extra viktiga att elever behärskar. Aritmetik, 

som ofta definieras som räknelära, är ett sådant område och inom aritmetiken återfinns 

räknesätten: addition, subtraktion, multiplikation och division samt deras egenskaper. En av 

dessa egenskaper om återfinns i räknesätten addition och multiplikation, är kommutativitet.  

Syftet med litteraturstudien är att kartlägga vad vetenskapliga studier visar om elevers 

förståelse av kommutativitet som en matematisk egenskap. Syftet besvaras genom följande 

frågor:  Vilken förståelse av kommutativitet har elever innan de fått formell undervisning om 

det, vilken betydelse har undervisningens form för elevernas förståelse av kommutativitet samt 

vilken roll har ordet kommutativitet för elevernas förståelse för begreppet kommutativitet. 

Resultatet har visat på att det krävs undervisning om kommutativitet i multiplikation, men inte 

i addition samt att undervisningens form faktiskt har betydelse för elevers förståelse. Trots 

att kommutativitet nämns i läromedel i tidiga årskurser har det framkommit att 

ordet kommutativitet inte har någon påverkan på elevens begreppsmässiga förståelse och 

behöver alltså inte kunna ordet för att tillämpa egenskapen.   

 

De publikationer som samlats in består främst av vetenskapliga artiklar, men även av en svensk 

doktorsavhandling. Litteraturen har kvalitetsbedömts och valts ut med hjälp 

av inklusionskriterier som nämns i litteraturstudien.   

___________________________________________________________________________ 

Sökord: matematik, aritmetik, kommutativitet, räknelag och elev 
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1 Inledning 
När vi ställde frågan “Vet du vad kommutativitet innebär?” till några personer i vår närhet blev 

svaret ofta “Nej, vad är det?” Efter att vi gett förklaringen att det inte spelar någon roll i vilken 

ordning termerna i addition och faktorerna i multiplikation räknas förstod de precis vad vi 

menade. Personerna i fråga saknade därmed kunskap om ordet kommutativitet men hade den 

begreppsmässiga förståelsen. Även vi själva kände inte till ordet kommutativitet förrän i vuxen 

ålder, men har under hela vår skoltid haft kännedom om att det inte spelar någon roll i vilken 

ordning termerna och faktorerna räknas. McIntosh (2008, s. 72) skriver att ordet 

kommutativitet i sig inte är nödvändigt för elever att kunna, utan det viktiga är att de kan 

använda egenskapen i relevanta sammanhang. Under vår verksamhetsförlagda utbildning har 

vi uppmärksammat att egenskapen kommutativitet nämns i elevers läromedel redan i årskurs 1 

(Ristola, Tapaninaho & Tirronen 2012, s. 90). Enligt våra egna erfarenheter från skoltiden, 

nämndes inte någon sådan egenskap i våra läromedel. En fråga som uppstår då är om 

användandet av egenskapen kommutativitet påverkas av bristfällig kunskap om ordet 

kommutativitet.  

Matematik används dagligen i vardagslivet bland annat vid inköp, matlagning och bakning, 

men också vid tapetsering och byggnation av olika slag (Mouwitz, Emanuelsson & Johansson, 

2003, s. 16). I läroplanen står det att “Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att 

fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer […]” (Skolverket, 2018, s. 54).  

Det är därför viktigt att elever tidigt får en introduktion till matematikens värld, för att kunna 

använda sina matematikkunskaper i vardagen. När det kommer till kommutativitet, kan läraren 

göra eleverna uppmärksamma på att det finns liknelser mellan kommutativitet och vardagliga 

händelser. Vid inköp är det oväsentligt i vilken ordning varorna läggs upp på bandet, alla 

kommer ändå att scannas och därmed blir summan också densamma. Den litteraturstudie som 

följer är inriktad mot vad elever har för kunskaper om kommutativitet i tidig ålder, hur 

undervisningens form påverkar utvecklingen av deras förståelse och om ordet kommutativitet 

påverkar kunskapen om dess innebörd.  
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2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med arbetet är att kartlägga vad vetenskapliga studier visar om elevers förståelse av 

kommutativitet som en matematisk egenskap. Detta syfte vill vi uppfylla genom att besvara 

följande frågor:  

• Vilken förståelse av kommutativitet har elever innan de fått formell undervisning om 

det? 

• Vilken betydelse har undervisningens form för elevernas förståelse av kommutativitet?  

• Vilken roll har ordet kommutativitet för elevernas förståelse för begreppet 

kommutativitet? 
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3 Bakgrund 

3.1 Aritmetik 
Aritmetik, som enklare uttryckt kan beskrivas som räknelära, är det område i matematiken som 

bland annat behandlar de fyra räknesätten addition, subtraktion, multiplikation och division 

(Aritmetik, u.å.). Genom att ha en god kunskap om dessa räknesätt underlättar det för elever 

att räkna med flyt (Löwing, 2017, s. 40). En god taluppfattning ger en känsla för hur talen är 

uppbyggda samt för att kunna operera med talen utan att reflektera (Löwing, 2017, s.40; 

Karlsson & Kilborn, 2015, s. 36).   

De fyra räknesätten har olika egenskaper så som kommutativitet, associativitet och 

distributivitet. Denna litteraturstudie fokuserar på egenskapen kommutativitet. Kommutativa 

lagen, eller kommutativitet, är ingen lag i den bemärkelsen att den bestämmer vad man får och 

inte får göra, utan beskriver en egenskap. Två av räknesätten, addition och multiplikation, lyder 

under denna egenskap (McIntosh, 2008, s. 63).  

3.2 Kommutativitet i addition 
När elever ska lära sig addition i skolan används ofta olika typer av laborativt material så som 

klossar, knappar och pengar. Avsikten med det är att eleverna ska få hjälp med att förstå den 

abstrakta additionen genom konkretisering (Löwing, 2017, s. 77). För att nå den abstrakta 

matematiken är det en bra idé att börja med konkreta modeller. Därefter går elever vidare 

genom användning av teckningar, ikoner och slutligen symboler (Heiberg Solem, Alseth & 

Nordberg, 2011, s. 36).  

Det finns tre huvudsakliga strategier som används av elever när addition ska räknas: räkna alla, 

räkna från första termen och räkna från största termen1 (Löwing, 2017, s. 73; McIntosh, 2008, 

s. 62). För att eleverna ska komma vidare från räkna alla till räkna från första termen och till 

sist räkna från största termen kan det vara en god idé att, vid användning av konkret material, 

täcka över den ena gruppen föremål. Eleven kan då inte räkna föremålen ett och ett, eftersom 

de inte ser dem. De måste då räkna från första termen eller från största termen, beroende på 

vilket tal som visas (McIntosh, 2008, s. 65). Vid huvudräkning är det också viktigt att elever 

behärskar strategier som underlättar deras räknande. De bör kunna välja ut en passande strategi 

utifrån uppgiftens utformning och således också spara tid i sitt räknande (Löwing, 2017, s. 

123).  

                                                           
1 Räkna alla innebär att räkna en i taget tills alla är räknade. Räkna från första termen innebär att räkna från 
termen som kommer först i uttrycket. Räkna från största termen innebär att räkna från den största termen i 
uttrycket.  
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Räkna från största termen, störst-först eller min-strategy som den också kallas, är en strategi 

som bygger på den kommutativa lagen. En del elever använder redan i tidig ålder störst-först 

och börjar räkna från den största termen, oberoende av vilken term som kommer först (Hansen, 

Haider, Eichler, Godau, Frensch & Gashler, 2015, s. 4). Att ordningen inte spelar någon roll 

kan elever mött tidigare, vid mer vardagliga icke-numeriska tillfällen. Det kan exempelvis 

kopplas till att duka bordet. Vid dukning är det oväsentligt om du ställer fram tallriken först 

och glaset sen, eller tvärtom, resultatet blir ändå detsamma (Haider, Eichler, Hansen, Vaterrotd, 

Gaschler & Frensch, 2014, s. 3). Alla operationer inom addition har stöd i räknelagar och 

räkneregler. Ju tidigare elever blir bekanta med dessa regler och lagar, desto lättare blir det för 

dem att lära sig matematik. Med hjälp av räknelagar och räkneregler kan elever förenkla sina 

uträkningar (Löwing, 2017, s. 76). Till exempel genom att använda kommutativitet och räkna 

11+5 istället för 5+11.  

3.3 Kommutativitet i multiplikation 
Elever möter multiplikation på olika sätt där upprepad addition, lika grupper och matriser är 

vanliga strategier (Heiberg Solem et al., 2011, s. 179; Larsson, 2016, s. 10). Hur multiplikation 

introduceras för eleverna varierar, men ett vanligt tillvägagångsätt är att låta eleverna bekanta 

sig med upprepad addition, se exempel i figur 1 (Heiberg Solem et al., 2011, s.180). Att övergå 

från att räkna alla till att räkna med upprepad addition tyder på att eleverna ser antalet som 

grupper alternativt som enheter (ibid., s. 177).  Genom att arbeta med välbekanta enheter som 

äggkartonger, pengar och tärningskast underlättar det för eleverna att gruppera enheterna när 

de räknar (Heiberg Solem et al., 2011, s. 179). Även om en elev till viss del har förstått idén 

bakom multiplikation genom upprepad addition, så kan eleven sakna strategier för att hantera 

den (Löwing, 2017, s. 165). Det ger i sin tur svårigheter när eleven ska räkna i ett högre 

talområde, oavsett om det handlar om huvudräkning eller skriftlig beräkning (ibid.).  

 

Figur 1: Ett matematiskt uttryck först skrivet som multiplikation och därefter som 

upprepad addition.  
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Upprepad addition är den mest naturliga och enkla vägen att introducera multiplikation på och 

är lik strategin lika grupper (Larsson, 2016, s. 13). Vid användandet av lika grupper delas 

faktorerna upp i olika enheter. Denna uppdelning kan ses som att faktorerna benämns som 

multiplikator och multiplikand där multiplikatorn står för antalet grupper av något och 

multiplikanden hänvisar till antalet objekt i varje grupp (se figur 2) (Larsson, 2016, s.10). 

Uppgifter där elever ska räkna ut hur många karameller som finns i ett visst antal godispåsar 

eller hur många glassar ett visst antal personer har ätit, är exempel som elever kan möta i 

undervisningen (Heiberg Solem et al., 2011, s. 180).   

Multiplikation har den kommutativa egenskapen, vilket för många elever endast innebär att 

faktorerna kan byta plats för en mer gynnsam ordning, som i sin tur gör uppgiften enklare att 

räkna ut (Löwing & Kilborn, 2003, s. 125). Eftersom faktorerna delas upp som olika enheter 

vid användandet av lika grupper kan det ge märkliga resultat när multiplikationen används 

kommutativt. I ett exempel där ett antal personer ska äta ett visst antal glassar blir produkten 

densamma, men det praktiska resultatet skiljer sig åt. Det är skillnad på om 100 personer äter 

2 glassar var eller om 2 personer äter 100 glassar var (Heiberg Solem et al., 2011, ss. 178, 180). 

Lika grupper används mer frekvent när eleverna går i årskurs 1-3, dock är det inte lika 

användbart när talen blir större eller innehåller decimaler (Larsson, 2016, s. 11-12). Det är till 

exempel svårt att föreställa sig 3,8 påsar med 4,9 spelkulor i varje (ibid.). 

 

Figur 2: Bild som visar tärningar med samma produkt, men där antalet grupper är 

olika.  

 

Matriser är ytterligare ett sätt att introducera multiplikationen på. Den som inte är bekant med 

hur en matris är uppbyggd, räknar ofta alla rutor (Heiberg Solem et al., 2011, s.177). Den som 



   
 

6 
 

däremot har upptäckt att varje rad innehåller lika många rutor övergår istället till upprepad 

addition där denne lägger ihop antalet rader utifrån hur många kolumner det finns. För att sedan 

arbeta multiplikativt med matriser räcker det med att eleven vet hur många rutor det finns i en 

rad och kolumn för att kunna lägga ihop exempelvis 3•4, se figur 3 (ibid.). Till skillnad från 

lika grupper är rutnätet symmetriskt i den bemärkelse att faktorerna har samma enhet i 

multiplikationen (Larsson, 2016, s.10). När faktorerna inte har bestämda enheter är det enklare 

för eleverna att tillämpa kommutativitet. Det är extra tydligt i samband med matriser då det 

räcker att vrida matrisen 90° för att synliggöra kommutativiteten och därmed visa att den totala 

summan inte förändras i samband med att faktorerna byter plats (ibid.) 

 

Figur 3: Matris som är vriden 90° för att underlätta elevers förståelse för 

kommutativitet i multiplikation. 

Larsson (2016, s.15-16) skriver att det finns ett pedagogiskt dilemma kring hur multiplikation 

bör läras ut. Lika grupper är en bra metod att använda för unga elever, men det är i sin tur 

väldigt likt upprepad addition vilket inte anses gynna elevernas multiplikativa tänkande. Istället 

har det föreslagits att eleverna ska lära sig multiplikation med hjälp av matriser, vilket stödjer 

den tvådimensionella multiplikationen där faktorernas enhet inte spelar någon roll (ibid.).  

3.4 Begreppsförståelse och förståelse för termer  
För att kunna diskutera matematik på ett korrekt och entydigt sätt bör korrekta termer användas. 

Exempelvis, operationen 4+3 är en addition, där 4 och 3 är termer. Resultatet av beräkningen 

kallas för summa (Löwing, 2017, s 76). Multiplikation har, precis som additionen, benämningar 

på de olika delarna. 4•3 är då i det här fallet en multiplikation, där 4 och 3 är faktorer. Resultatet 

kallas för produkt. Det som bör undvikas är att använda sig av “hemmagjorda” termer så som 

plussa och gångra (ibid.). Löwing (2017, s. 77) menar att elever i de första skolåren inte 

behöver använda sig av termer som kommutativ, men att de ska veta att addition och 

multiplikation bygger på lagar och regler och vad de innebär. Trots det benämns den 

kommutativa lagen i addition i elevers läromedel redan i årskurs 1 och i multiplikation i årskurs 

2 (Ristola, Tapaninaho & Tirronen 2012, s. 90; Ristola, Tapaninaho & Vaaraniemi, 2012, s. 
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134; Olsson & Forsberg, 2016, s. 107). I de tidiga skolåren och även i vardagslivet, går det 

komma ganska långt utan att behöva använda sig av ett matematiskt språk. Trots det så sägs 

det att elever ska lära sig tala matematik (Löwing & Kilborn, 2002, s. 199). Det är viktigt att 

lärare diskuterar och konkretiserar nya termer när de introduceras för eleverna (ibid, s. 200). 

Att blanda informellt språk och formellt språk kan skapa förvirring och problem för elever när 

de ska räkna (Löwing & Kilborn, 2002, s. 224). Det har också visat sig att många elever känner 

till termer, men de kan inte förklara vad termen innebär. Det är ett tecken på att en lärare använt 

sig av ett för formellt språk, utan att förklara vad det egentligen innebär (ibid., s. 200). 

3.5 Tolkning av styrdokument  
Den första läroplanen för grundskolan, Lgr 62, var uppdelad i vad elever skulle lära sig per 

årskurs (Skolöverstyrelsen, 1962). Därefter har det gått mot en mer målstyrd läroplan och vår 

nuvarande, Lgr11, är inte uppdelad på ett sätt så att det tydligt framgår för lärare vad eleverna 

ska kunna per årskurs (Skolverket, 2018). Det är därför oklart när eleverna ska möta de olika 

räknesätten och deras egenskaper. Läroplanen har slagit ihop det centrala innehållet för årskurs 

1, 2 och 3, därför framgår det inte i vilken exakt årskurs koncepten ska introduceras. I skolans 

undervisning ska elever lära sig grundläggande begrepp i matematik samt utveckla förmågan 

att värdera olika beräkningar, metoder och strategier (Skolverket, 2018, s. 54). En del i det 

centrala innehållet för årskurs 1-3 under kunskapsområdet Taluppfattning och tals användning, 

återfinns punkten “de fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika 

situationer” (Skolverket, 2018, s. 55). Det framgår inte i kursplanen vilka egenskaper som det 

syftas på, men en tolkning skulle kunna vara att egenskapen kommutativitet är en sådan och 

att elever därför ska lära sig att den egenskapen kan användas som en räknestrategi vid addition 

och multiplikation. Ingen räknelag, räkneregel eller egenskap är explicit nämnd i kursplanen 

eller kommentarmaterialet för matematik, därför är olika tolkningar möjliga kring urval av 

egenskaper och i vilken årskurs sådan undervisning är lämplig. I kommentarmaterialet 

(Skolverket, 2017, s. 12) lyfts taluppfattning fram som en grundpelare till att utveckla 

matematisk kunskap och med det menas förståelse för tals betydelse, relationer och storlek. 

Kommentarmaterialet menar på att genom att låta elever möta olika tal, utökas deras förståelse 

av tal och de olika räknesätten (ibid.). Det kan därför skilja sig åt beroende på vilken lärare 

elever har och hur denne väljer att tolka kursplanen i matematik. 
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4 Metod 
Litteraturstudien bygger på en systematisk sökning och innehållslig analys av vetenskapliga 

publikationer. 

4.1 Informationssökning 
Sökningar gjordes i databaserna ERIC och ProQuest Central. ERIC användes eftersom den är 

både bred och inriktad mot pedagogik, och ProQuest Central för att den innehåller alla ämnen 

vilket gör den till en synnerligen bred databas. I sökningen som gjordes i ERIC användes 

sökorden commutativ* AND education*, se figur 4. Sökningen filtrerades genom tillägg av 

peer reviewed.  

 
Figur 4: Hur sökningen såg ut i ERIC. 

Vidare gjordes sökning i ProQuest Central. Där användes sökorden commutativ, arithmetic och 

principle. Alla sökord trunkerades och AND användes mellan orden. Sökningen gjordes i 

avancerad sökning där kriteriet “anywhere execpt full text – NOFT" lades till, se figur 5. Det 

sistnämnda kriteriet valdes för att sökningen skulle bli så relevant som möjligt för vår studie. 

Eftersom vi endast är intresserade av vetenskapliga publikationer, valdes peer reviewed även i 

den här databasen. För att publikationerna skulle nås valdes även kriteriet fulltext.  

 
Figur 5: Hur sökningen såg ut i ProQuest Central. 

Utöver sökning i databaser genomfördes också kedjesökning på både publikationer och 

författare. Genom de publikationer som funnits genom databaserna, hittade vi en 

återkommande författare som flertalet refererat till och genom att gå igenom referenslistorna 

och titlarna av dessa författare, hittades ytterligare tre publikationer till vår studie. En text 

hittades genom författarsökning på Kerstin Larsson.  

Direkt vid sökning i båda databaserna gjordes ett språkval där engelska valdes. Anledningen 

till det var för att vi inte behärskar de andra språk som framkom, däribland tyska. Figur 6 och 

7 visar hur sökprocessen gjordes i databaserna ERIC och ProQuest Central. Två av de 

publikationer som hittades i ProQuest Central, hade redan hittats via sökning i ERIC. De är 

därför exkluderade i flödesschemat för ProQuest Central. Sökningarna gav i de båda 

databaserna totalt 143 träffar. Efter språkval, peer reviewed och fulltext var det 55 kvarvarande 

publikationer. Vidare gjordes sållning via abstract och titel och till sist på fulltext. Alla titlar, 
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abstract och fulltexter relevansgranskades utifrån olika inklusionskriterier. Dessa kriterier var 

att de på något sätt skulle behandla kommutativitet i addition och/eller multiplikation samt de 

skulle vara riktade mot elevers förståelse av kommutativitet. Uppfyllde publikationerna någon 

av, eller båda kriterierna, inkluderas dessa i vår litteraturstudie. Ingen gräns sattes på 

publikationsår, för att på det sättet eventuellt kunna följa hur kunskapen kan ha förändrats 

genom åren.  

 

Figur 6: Flödesschema över sökprocessen i databasen ERIC. 

 

Figur 7: Flödesschema över sökprocessen i databasen ProQuest Central. 
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Denna stegvisa sållning ledde till totalt sju publikationer och tillsammans med kedjesökningen, 

som gav fyra publikationer efter relevansgranskning, är det totalt elva vetenskapliga 

publikationer som inkluderats i vår studie. En sammanställning av inkluderat material visas i 

Tabell 1.  

Tabell 1: Översikt inkluderat material i litteraturstudien 

Författare  Titel  År  Publikationstyp  

Baroody & Gannon The Development of the 

Commutativity Principle and  

Economical Addition 

Strategies   

1984  Tidskriftsartikel  

Baroody, Ginsburg & 

Waxman   

Children’s use of 

Matematical structure   

1983  Tidskriftsartikel  

Bermejo & Rodriquez  Childrens understanding of 

the commutative law of 

Addition   

1993  Tidskriftsartikel  

Canobi, Reeve & 

Pattison 

The role of conceptual 

understanding in children’s 

addition problem solving.  

1998  Tidskriftsartikel  

Canobi, Reeve, & 

Pattison  

Young Children’s 

Understanding of Addition 

Concepts   

2002  Tidskriftsartikel  

Haider, Eicher, 

Hansen, Vaterrodt, 

Gaschler & Frencsh  

How we use what we learn in 

math: An integrative account 

of the development of 

commutativity.  

2014  Tidskriftsartikel  

Hansen, Haider, 

Eicher, Godau, 

Frensch & Gaschler   

Fostering Formal 

Commutativity Knowledge 

with Approximate Arithmetic   

2015  Tidskriftsartikel  

Hurst Children Have the Capacity 

to Think Multiplicatively, as 

long as...  

2017  Tidskriftsartikel  

Larsson Students’ understandings of 

multiplication  

2016  Avhandling  

Petitto & Ginsburg    Mental arithmetic in Africa 

and America:   

Strategies, principles, 

and explanations.    

1982  Tidskriftsartikel  

Schliemann, Araujo,  

Cassundé, Macedo, 

& Nicéas  

Use of Multiplactive commut

ativity by school   children an

d street sellers.    

1998  Tidskriftsartikel 
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4.2 Materialanalys  
Materialet har analyserats i flera steg. Först gjordes en analys av titel och abstract för att sedan 

granska artiklarna i fulltext. Efter att material inkluderats lästes publikationerna på ett djupare 

plan. För att inte blanda ihop addition och multiplikation, delades artiklarna upp utifrån vilket 

räknesätt de behandlade, där vi djupläste och analyserade varsin del. Det här bidrog även till 

att det var enklare att dra slutsatser i studiernas resultat samt kunna se vilka likheter och 

skillnader som fanns i räknesätten. Därefter skrevs en översiktstabell (se Bilaga) där 

publikationernas syfte och resultat kort presenteras. Efter den enskilda läsningen delgav vi 

varandra information om innehållet och kunde då även jämföra likheter och skillnader mellan 

räknesätten. Utifrån studiernas resultat gjordes indelningar utefter de frågeställningar vi har. 

På så vis blev det lättare att hitta vilken studie som var relevant för respektive frågeställning. 

Då kunde vi även se om vi hade för tunt material på någon av våra frågeställningar, men det 

visade sig att det var tillräckligt för att täcka alla frågeställningar.  

4.3 Metoddiskussion  
Genom den databassökning som har utförts har vi fått fram ett bra underlag för att kunna 

genomföra en litteraturstudie om elevers förståelse av kommutativitet. Något som är värt att ha 

i åtanke är att det inte finns mycket svensk forskning på området, därför är det främst 

internationella studier som är inkluderade. Av det inkluderade materialet har vi kunnat få en 

bred bild av vilka kunskaper elever har om kommutativitet samt studier som till viss del 

motsäger varandra. Det är inte något som behöver vara negativt, utan istället ger det en 

möjlighet att diskutera olika metoder för att elevers förståelse ska synliggöras. Eftersom vår 

sökning främst resulterade i internationella studier, har vår litteraturstudie 5 av 6 bebodda 

världsdelar representerade. Det ger en bred blick över hur kommutativitet behandlas i olika 

delar av världen. 

En svaghet i denna litteraturstudie kan vara att databassökningarna är relativt smala, vilket kan 

ha lett till att vi har missat andra relevanta studier. Fler sökord hade kunnat användas för att 

bredda sökningen ytterligare. Det engelska ordet för kommutativitet kan benämnas på fler sätt 

än bara commutative, exempelvis property och principle. Studiernas publikationsår kan också 

anses vara en negativ faktor i litteraturstudien, då det är ett spann på 35 år, men vi såg det som 

en möjlighet att se hur resultaten kan ha ändrats över tid, vilket det intressant nog inte gjorde. 

Därför är även de studierna som är gjorda för 30 år sedan relevanta för vår litteraturstudie.  

Det finns författare i vår litteraturstudie som återkommer flera gånger med olika studier, vilket 

vi inte anser vara ett problem. K.H Canobi, R.A Reeve och P.E Pattison återkommer i två 
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publikationer, men täcker olika frågeställningar och har olika infallsvinklar. A.J Baroody 

återkommer även han i två publikationer där studierna berör samma område, men har olika 

resultat, vilket ger ett bra diskussionsunderlag och möjlighet till problematisering.  

Djupläsningen var en viktig del i vår analysprocess samt att gå igenom resultatet flertalet 

gånger för att få fram en korrekt bild av vad det visar. En svaghet i analysprocessen var den 

uppdelning av publikationer vi gjorde mellan oss vid djupläsningen. Om vi båda två hade 

djupläst publikationerna hade olika tolkningar kunnat göras och möjligheten till fler 

infallsvinklar hade eventuellt framkommit.  
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5 Resultat 

5.1 Elevers förförståelse för kommutativitet 
Det har i flertalet studier undersökts om elever besitter någon förståelse för kommutativitet 

redan när de börjar skolan (Canobi, Reeve & Pattison, 2002; Hansen et al., 2015). Canobi et al 

(2002) testade två grupper av elever och deras förmåga att tillämpa kommutativitet i addition. 

De två grupperna bestod av förskoleelever och skolelever i första klass. Resultatet visade på 

att båda grupperna klarade uppgiften utan problem, men att skoleleverna hade något bättre 

resultat. Trots att skoleleverna hade bättre resultat, visade studien att även förskoleelever har 

en viss förståelse för kommutativitet (ibid.). I en annan studie gjordes tre tester med elever som 

både fått formell undervisning och elever som inte fått någon formell undervisning om 

kommutativitet i addition (Hansen et al., 2015). Testerna byggde på att eleverna fick 

uppskattningsuppgifter (se figur 8) som inte krävde korrekt uträkning. Resultatet visade på att 

alla elever från de tre testerna visade kunskaper om kommutativitet, även de som ännu inte fått 

någon formell undervisning (Hansen et al., 2015). Författarna menar att genom att låta elever 

utan någon formell undervisning möta kommutativitet i uppskattningsuppgifter, aktiveras deras 

förkunskaper om egenskapen (ibid.). Det har gjorts en liknande studie där elever testats på sina 

förkunskaper om kommutativitet i addition (Haider et al, 2014). Studien visade på liknande 

resultat där eleverna använde kommutativitet som en genväg för att underlätta sina beräkningar.  

A)                                                                              B) 

 

Figur 8: Exempel på icke-kommutativ uppskattningsuppgift (a) och kommutativ 

uppskattningsuppgift (b). Från Hansen et al., (2015, s. 5-6).  

Bermejo och Rodriguez (1993) genomförde en studie på elever i åldrarna 5-8 år som inte fått 

någon formell undervisning om kommutativitet. Även här presenterades 

uppskattningsuppgifter, men i form av kommutativa par där ett av paren hade summan 
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presenterad. De använde sig också av kommutativa par där båda paren inte hade någon 

presenterad summa (se figur 9). Eleverna skulle uppskatta om de båda uttrycken gav samma 

summa. De skulle alltså inte räkna ut dem. Resultatet skiljde sig åt och när summan var 

presenterad presterade eleverna sämre. Eleverna såg summan som en term och bedömde att de 

inte var likvärdiga, då det ena paret innehöll tre termer och det andra paret bara två. När 

summan inte var presenterad visade eleverna avsevärt bättre resultat och det indikerar på att de 

har en viss förkunskap för kommutativitet, men att de behöver vidare undervisning (ibid.). 

 

Figur 9: Exempel på uppskattningsuppgifter där summan är både presenterad och 

inte presenterad. Från: Bermejo och Rodriquez, (1993, s. 58).  

De tidigare studierna motsäger på så vis en äldre studie av Baroody och Gannon (1984). I den 

äldre studien testades elever från förskolan på sin förmåga att tillämpa kommutativitet genom 

uppskattningsuppgifter i addition. Resultatet visade på att över 50% av de deltagande eleverna 

inte använde sig av kommutativitet spontant. De noterade heller inte att lika par (engelska: 

commuted pairs) gav samma summa (Baroody & Gannon, 1984). Slutsatsen som då drogs av 

författarna var att elever inte har tillräckliga förkunskaper om kommutativitet när de kommer 

till skolan för att klara av kommutativa uppgifter (Baroody & Gannon, 1984, s.334).  

Två studier (Petitto & Ginsburg, 1982; Schliemann, Araujo, Cassundé, Macedo & Nicéas, 

1998) som genomförts bland barn och vuxna som saknar utbildning, har visat att kunskap om 

kommutativitet i multiplikation är låg. De intervjuade deltagarna använde till största del 

upprepad addition när de utförde beräkningar i multiplikation, vilket inte visar på förståelse för 

kommutativitet. I studierna jämfördes personerna med skolelever som fått formell 

undervisning i multiplikation (ibid.). Eleverna visade bättre resultat och därmed drog 

författarna en slutsats att det krävs undervisning för att ta till sig kunskap om kommutativitet i 

multiplikation (Petitto & Ginsburg, 1982, s. 101; Schliemann et al., 1998, s. 433).  

5.2 Undervisningens form för elevers förståelse av kommutativitet 
Det finns olika sätt att bedriva undervisning som kan underlätta för elevers förståelse för 

kommutativitet, men det finns också sätt som fungerar mindre bra. Nedan följer studier som 

testat kommutativitet på olika sätt och hur det har påverkat elevers förståelse. 
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5.2.1 Förståelse med hjälp av fysiska objekt  

Flertalet studier har visat att elever förstår kommutativitet bättre med hjälp av fysiska objekt i 

addition (Canobi et al., 2002).  Canobi et al. (2002) genomförde en studie där eleverna fick 

spela ett spel där teddybjörnar tog emot lådor med godis. Varje låda hade en färg och lådor 

med samma färg hade också samma antal godisbitar i sig. För att belysa den kommutativa 

förståelsen fick björnarna två eller tre lådor var i omvänd ordning och elevernas uppgift var att 

bedöma om björnarna hade samma antal godisbitar (ibid.). Resultatet visade att yngre elever 

utvecklar en bättre förståelse för kommutativitet med hjälp av fysiska objekt i addition (Canobi 

et al., 2002, s. 538). Baroody, Ginsburg och Waxman (1983) utförde en liknande studie där de 

testade elevers förståelse för kommutativitet med hjälp av fysiska objekt. Resultatet visade att 

över 70% använde sig av den kommutativa egenskapen (Baroody et al., 1983, s. 165). Genom 

att använda konkret material tar elever ingen hänsyn till ordningen och bryr sig inte om vilken 

som kommer först (Baroody et al., 1983, s. 166).  

Canobi, Reeve och Pattison (1998) gjorde en studie där elever hade en “med-räknare” i form 

av en docka. Liknande uppgift gjordes även utan docka. Elevernas uppgift var att förklara hur 

dockan skulle lösa olika problem. Dockan kunde ta hjälp av tidigare uppgifter eller räkna ut 

uppgiften på nytt. Uppgifterna som presenterades var både kommutativa och icke 

kommutativa. Resultatet visade att eleverna använde kommutativitet mer spontant när de fick 

i uppgift att berätta hur dockan skulle göra än när de själva fick uppskatta uppgifterna (Canobi 

et al., 1998, s. 887).  

5.2.2 Förståelse med hjälp av upprepad addition 

Två studier (Petitto & Ginsburg, 1982; Schliemann et al., 1998) har genomförts för att jämföra 

hur barn och vuxna som har fått formell undervisning samt som saknar formell undervisning 

löser multiplikationsuppgifter. I den studie som genomförts i Brasilien (Schliemann et al., 

1998) har barn som arbetar som gatuförsäljare jämförts med skolelever. Uppgiften är uppbyggd 

utifrån kunskap om kommutativitet där de intervjuade personerna bör kunna svaret på andra 

frågan om de svarat rätt på den första, då faktorerna enbart bytt plats. Gatuförsäljarna hade 

svårare att tillämpa kommutativitet eftersom de i högre utsträckning använde sig av upprepad 

addition när de multiplicerade. Skoleleverna som hade fått formell undervisning i 

multiplikation och kommutativitet, visade djupare kunskap och använde kommutativitet i 

högre utsträckning (ibid.). En liknande studie i Elfenbenskusten och USA (Petitto & Ginsburg, 

1982) visade att personer som inte fått någon formell undervisning kring kommutativitet i 

multiplikation hade stora svårigheter att lösa kommutativa uppgifter, då de i högre utsträckning 
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använde en additiv strategi vid multiplikation. I studien ombads personer först lösa 100x6 och 

därefter 6x100. De löste första uppgiften som 100 adderat 6 gånger (100+100+...+100) och 

den andra uppgiften som 6 adderat 100 gånger (6+6+6+...+6). 63% (12 personer) sade att 

uttrycken gav samma svar, medan 37% (8 personer) inte ansåg att det gav samma svar. Trots 

att mer än hälften av de intervjuade personerna sade att det var samma svar, ansåg författarna 

att de inte använde sig av kommutativitet spontant, utan att de använde sig av upprepad addition 

i båda fallen. Bland skoleleverna som fick samma uppgift, var det endast en elev som använde 

upprepad addition. Övriga elever tillämpade kommutativitet i uppgiften (ibid.). Eftersom både 

skolelever i Brasilien och USA visade större kunskaper och större användning av 

kommutativitet än de som var outbildade tyder det på att kommutativitet som räknestrategi inte 

tillämpas utan tidigare formell undervisning (Petitto & Ginsburg, 1982; Schliemann et al., 

1998). 

I en studie (Larsson, 2016) som genomfördes i Sverige följdes en grupp elever under fem 

terminer under årskurserna 5-7. Studien delades upp i flera resultat där ett visade hur eleverna 

resonerade i multiplikationsuppgifter. Av de 22 elever som deltog använde endast 5 upprepad 

addition i samband med sina uträkningar (Larsson, 2016, s. 53).  

5.2.3 Förståelse med hjälp av lika grupper  

I en studie (Larsson, 2016) av svenska elevers multiplikativa tänkande har det framkommit att 

många elever använder lika grupper (engelska: equal groups). Det är en strategi som fungerade 

väl när eleverna kommunicerade sina resonemang, men det gav upphov till problem i 

anslutning till kommutativitet. Larsson (2016, s. 55) drar slutsatsen att det kan bero på att 

eleverna skiljde på faktorerna och såg multiplikationen som asymmetrisk, där faktorerna 

representerades som multiplikator och multiplikand. En av eleverna som deltog i studien hade 

resonerat enligt lika grupper under flera terminer. Det var först i årskurs 7 som denne insåg att 

strategin inte var kompatibel med decimaler (Larsson, 2016, s. 57). Läromedlet som eleverna 

hade att tillgå introducerade multiplikation som asymmetriskt, vilket kan vara en orsak till att 

de resonerar på det sättet (Larsson, 2016, s. 58).  

Ytterligare en studie (Hurst, 2017) har undersökt elevers multiplikativa tänkande. I en uppgift 

där eleverna ombands beskriva multiplikationen 8x7 kunde 45,6% förklara det utifrån lika 

grupper. Eleverna kunde argumentera för att multiplikationen stod för antalet grupper och hur 

mycket som fanns i varje grupp. Många av eleverna kunde även ge korta räknehändelser där 

multiplikationen ingick. Dock kunde endast åtta elever förklara multiplikationen som att den 

bestod av faktorer som multipliceras med varandra för att få en produkt (ibid.).  
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5.2.4 Förståelse med hjälp av matriser 

I den studie Hurst (2017) genomförde undersöktes även elevers förståelse av matriser 

(engelska: arrays). En av uppgifterna gick ut på att eleverna skulle rita en bild för uttrycket 

4•3. Följdfrågan blev om eleverna kunde rita uttrycket på ett annat sätt. Av de 545 elever som 

deltog i studien klarade 56,3% (307 elever) att rita en matris som beskrev uttrycket. Vidare 

klarade 15% (83 elever) att rita matrisen på ett annat sätt och visade därmed en viss förståelse 

för kommutativitet i multiplikation, dock kunde endast 1,8% (10 elever) diskutera kring vad 

kommutativitet är (ibid.). Bland de elever som deltog i studien var resultatet delvis uppdelat 

utifrån årskurserna eleverna gick i, 4-6. I resultatet där elevernas förståelse för matriser 

presenterades framkom det att de elever som gick i årskurs 4 hade betydligt bättre resultat än 

elever från årskurs 6, 62,9% jämfört med 44,5% (Hurst, 2017, s. 7). Utöver de elever som 

deltagit i studien har även lärare intervjuats där det har framkommit att matriser inte används i 

dessa årskurser utan är mer vanliga i lägre årskurser. Hurst (2017, s. 10) skriver att det kan vara 

en orsak till att resultatet i studien visar sämre siffor i årskurs 6 än i årskurs 4.  

5.3 Förståelse för begreppet kommutativitet och ordet kommutativitet  
I en studie (Canobi et al., 1998) undersöktes hur elever använde och förklarade egenskapen 

kommutativitet. Flertalet av de elever som deltog i studien kunde använda sig av och också 

förklara hur de gick tillväga. Av resultatet att döma, använde eleverna andra ord för 

kommutativitet när de ombads att förklara hur de gjorde (ibid.). Det tyder på att författarna 

anser att begreppsförståelsen är viktigare än att kunna ordet kommutativitet. Även i studien 

gjord av Baroody och Gannon (1983) framkommer det att elever som använder sig av 

kommutativitet i addition, kan förklara det med hjälp av andra ord. Även i den här studien 

värdesätter författarna begreppskunskapen mer än själva ordet kommutativitet.  

Ytterligare en studie har undersökt elevernas begreppsmässiga förståelse (Hurst, 2017).  En del 

i studien var att eleverna skulle avgöra vilket av de tre uttrycken 16•7, 17•6 och 7•16 som 

gav samma produkt som 6•17. De skulle sedan argumentera för sitt svar. 98,8 % procent (511 

av 545 deltagande elever) svarade rätt på vilket tal som gav samma produkt, men endast 1,8 % 

(10 av 545 deltagande eleverna) kunde argumentera för sitt svar. Av de 10 elever var det ingen 

som benämnde egenskapen vid namn, utan använde andra ord så som vända på och byta plats 

på (engelska: turn-arounds, switch-arounds) (Hurst, 2017, ss. 5-6). 2,2 % (13 av 545 

deltagande elever) nämnde den kommutativa lagen, men kunde inte förklara hur den används. 

Det indikerar att de fått höra termen, men kan inte förklara hur den fungerar (ibid., s. 12). 
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Många av eleverna kan tänka kommutativt och använda egenskapen utan svårigheter. Enligt 

Hurst (2017, s. 12) har de den begreppsmässiga förståelsen, men kan inte förklara den i ord.  
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6 Resultatdiskussion  

6.1 Elevers förförståelse för kommutativitet  
Under den litteraturstudie som har gjorts har det framkommit olika resultat kring elevers 

förförståelse för kommutativitet. Det finns studier som visar att barn förstår kommutativitet 

naturligt i addition (Hansen et al., 2015; Canobi et al., 2002). Trots att Canobi et al. (2002) inte 

tydligt förklarade om eleverna i studien fått undervisning eller ej, gjordes tolkningen att de inte 

fått det, på grund av deras låga ålder. I studien av Hansen et al. (2015) testades elever som hade 

fått undervisning och elever som inte hade fått undervisning, där båda grupperna visade på 

liknande resultat. Det finns dock en studie som motsäger de två tidigare nämnda studierna. 

Baroody och Gannon (1984, s. 332) fick genom sin studie fram att barn inte tillägnar sig 

kommutativitet naturligt. Trovärdigheten i den sistnämnda studien kan dock diskuteras. 

Baroody och Gannons studie (1984) är utförd på endast 36 barn medan de andra studierna är 

utförda på 94 barn (Canobi et al., 2002) respektive 305 barn (Hansen, et al., 2015). Det kan då 

diskuteras kring trovärdigheten i Baroody och Gannons (1984) studie eftersom eleverna utgör 

en så liten del jämfört med de elever som deltog i de två andra studierna. En vidare diskussion 

kan föras kring hur bred elevers förståelse är vid skolstart och hur mycket undervisning det 

krävs för att få full förståelse för kommutativitet. Resultatet av Bermejo och Rodriguez (1993) 

studie visade att elever har en förförståelse för kommutativitet, men att uppgifters utformning 

påverkar elevers användning av det. När summan inte var presenterade visade eleverna 

avsevärt bättre resultat än då summan var presenterad. Utifrån studiernas resultat drar vi därför 

slutsatsen att elever har en viss förförståelse för kommutativitet i addition innan de kommer till 

skolan och får formell undervisning, men att det krävs formell undervisning för att utveckla 

deras förståelse. 

Petitto och Ginsburg (1982) och Schliemann et al. (1998) gjorde sina studier på personer som 

inte fått undervisning, som de jämförde med skolelever som fått formell undervisning om 

kommutativitet i multiplikation. Givetvis visade skoleleverna bättre resultat, men användandet 

av kommutativitet var så låg hos de personerna som saknade undervisning att den näst intill 

var obefintligt. Även här går det att föra en diskussion angående antalet medverkande personer. 

I Petitto och Ginsburg (1982) studie medverkade totalt 34 personer, 14 skolelever och 20 

personer som saknade formell undervisning. Trots att antalet personer är lågt, stärks resultatet 

av att det i studien gjord av Schliemann et al. (1998) framkommit liknande resultat. I den 

studien deltog totalt 116 personer, 72 skolelever och 44 personer som saknade undervisning. 

De båda studierna har då tillsammans 150 deltagande personer, vilket ger resultatet högre 
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validitet. Utifrån studiernas resultat drar vi slutsatsen att i multiplikation krävs det undervisning 

för att få en förståelse för kommutativitet, till skillnad från addition där viss förståelse finns 

redan vid skolstart.  

En tolkning som kan göras angående att eleverna har en viss förståelse för kommutativitet i 

addition och inte i multiplikation är att eleverna tillägnar sig addition mer naturligt i sin vardag. 

Hansen et al. (2015, s. 4) menar att elever redan i tidig ålder börjar använda sig av den så 

kallade min-strategy, även kallad störst-först, då de upptäcker att det är enklare för dem att 

räkna från den största termen. De möter alltså addition på ett helt annat sätt i vardagen än vad 

de möter multiplikation. Det kan bero på att multiplikation kräver formell undervisning och 

således krävs det också undervisning om egenskapen kommutativitet i multiplikation. 

Schliemann et al., (1998, s. 432) pekar just på att avsaknaden av undervisning i multiplikation 

hos de personer som medverkade i studien är en stor anledning till att de då inte heller kan 

tillämpa kommutativitet.   

6.2 Undervisningens form för elevers förståelse av kommutativitet 
Precis som nämnts ovan saknas förkunskap om kommutativitet i multiplikation. Dock finns det 

en annan faktor som påverkar elevers förståelse för kommutativitet i multiplikation och det val 

av representationsform i undervisningen. Elever behöver också få vidare undervisning om 

kommutativitet i addition. Vidare diskuteras därför olika metoder som, enligt oss, är bättre och 

sämre för elevers förståelse för kommutativitet i addition och multiplikation.  

6.2.1 Förståelse med hjälp av fysiska objekt 

Det har påpekats att laborativt material är ett positivt hjälpmedel för elever när de ska övergå 

till ett abstrakt tänkande i addition (Löwing, 2017, s. 77). Även i multiplikation har det visat 

sig vara positivt för elever att använda sig av fysiska objekt när de lär sig gruppera enheter 

(Heiberg Solem et al., 2011, s. 179). Resultatet i denna litteraturstudie har också påvisat 

positiva elevresultat när fysiskt material har använts (Canobi et al., 2002; Baroody et al., 1983). 

Deltagande elever utvecklade en god förståelse för kommutativitet när de hade fysiska 

hjälpmedel att tillgå (Canobi et al., 2002). När materialet användes visade eleverna ingen 

hänsyn till ordningsföljden vilket kan ses som spontant användande av kommutativitet 

(Baroody et al., 1983). Av studiernas resultat kan vi därför dra slutsatsen att fysiskt material 

kan vara ett positivt hjälpmedel för elevers förståelse av kommutativitet. Även om elever 

genom användande av laborativt material kan upptäcka kommutativitet, är det av vikt att de 

inte lämnas ensamma i sitt upptäckande. Läraren behöver finnas med i arbetet och stötta 
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elevernas lärande. Det är med det sagt inte meningen att elever bara ska räkna själva, utan även 

tillsammans med övriga klasskamrater samt läraren.  

I studien gjord av Canobi et al. (1998) framgick det att när deltagande elever fick förklara 

räkneprocessen för en docka, använde de kommutativitet mer än när de själva räknade. Det här 

är ett intressant resultat då det i båda fallen är eleverna som räknar, men tillämpningen av 

kommutativitet är högre när de berättar för någon annan hur denne ska gå till väga. Utifrån 

resultatet finns därför funderingar på om elever blir mer uppmärksammade på olika 

räknestrategier när de behöver sätta ord på hur de räknar. Vi tänker därmed att det är viktigt att 

i undervisningen diskutera olika tillvägagångsätt med elever för att de ska få träna på att sätta 

ord på sina handlingar. Det är även något som kan gynna de elever som ännu inte upptäckt eller 

har förståelse för egenskaper som kommutativitet.  

6.2.2 Förståelse med hjälp av upprepad addition och lika grupper  
Både upprepad addition och lika grupper ses som mindre kompatibla när kommutativitet ska 

tillämpas. Som Heiberg Solem et al. (2011, s. 177) skriver så introduceras ofta multiplikation 

som upprepad addition. Av det resultat som presenterades från en svensk studie (Larsson, 2016) 

visade det sig vara svårt för eleverna att tillämpa upprepad addition när talen innehåll 

decimaler. Dock var det bara ett fåtal av de deltagande eleverna som använde sig av upprepad 

addition, men de som gjorde det fick ständigt påminna sig själva om att ordningen inte spelar 

någon roll när de räknar. Larsson (2016, s. 72) skriver även att övergången från upprepad 

addition till en generell metod har varit problematisk för många elever. Det kan därför 

ifrågasättas om upprepad addition är en lämplig metod att lära elever då det har visat sig vara 

problematiskt vid övergången till ett mer abstrakt resonemang. Det är då av vikt att lärare inte 

fastnar i enbart denna metod utan låter elever möta olika metoder i undervisningen.  

Av de två studier (Petitto & Ginsburg, 1982; Schliemann et al., 1998) som genomförts bland 

barn och vuxna som saknar utbildning har det visat sig att upprepad addition används av många. 

Dels saknade de undervisning om multiplikation, men den huvudorsak vi anser ligger till grund 

är att de använde upprepad addition när uppgifterna löstes. Som tidigare nämnt är upprepad 

addition problematiskt när kommutativitet ska tillämpas. Av de personer som intervjuats i 

Elfenbenskusten (Petitto & Ginsburg, 1982) uttryckes även multiplikation som additivt. Det är 

något som vi anser kan påverka resultatet stort då personerna gör skillnad på i vilken ordning 

talen ska räknas.  
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Lika grupper är något likt upprepad addition i den bemärkelse att kommutativitet är svårt att 

tillämpa vid användning av dessa metoder. Vid användning av lika grupper delas som tidigare 

nämnts faktorerna upp samt är kopplade till objekt (Larsson, 2016, s. 13). Precis som vid 

upprepad addition är det svårt att använda sig av lika grupper när talen blir större eller 

innehåller decimaler (Larsson, 2016, s. 11-12).  

I den studie (Larsson, 2016) som gjorts bland svenska elever visade det sig att många använde 

sig av lika grupper. Det skapade som tidigare nämnts problem för eleverna i anslutning till 

kommutativitet, men fungerade väl när de kommunicerade sina resonemang (ibid.). Elever 

ombeds ofta att förklara sin uträkning med ord eller bild och då kan lika grupper vara bra att 

tillämpa. Dock tror vi att det finns en risk för att elever blir låsta i strategin om de inte får möta 

andra tillvägagångsätt i undervisningen. Om målet med undervisningen är att elever ska skapa 

förståelse för kommutativitet, är lika grupper ingen bra metod att enbart använda sig av. Trots 

att produkten blir densamma oavsett i vilken ordning faktorerna kommer i, påverkas antalet 

grupper och antalet i varje grupp. Det är något vi tror kan skapa förvirring hos elever när de 

ska tillämpa kommutativitet. Precis som nämnts tidigare är det också här viktigt att läraren inte 

fastnar i enbart denna metod, utan blandar olika metoder i sin undervisning.  

6.2.3 Förståelse med hjälp av matriser 

Som Larsson (2016, s. 10) skriver så är matrisen symmetrisk då faktorerna har samma enhet i 

multiplikationen och det görs därmed ingen skillnad på faktorerna. Det kan därför tänkas att 

det ska vara lättare för elever att tillämpa kommutativitet genom användandet av matriser. I 

resultatet av Hurst (2017) studie har det visat sig att lite mer än hälften av eleverna kunde måla 

ut en matris till en angiven multiplikation. Genom intervjuer med elevernas lärare framkom det 

även att matriser inte används i undervisningen i de årskurser som är representerade i studien. 

Istället är det en metod som används i lägre årskurser när eleverna lär sig multiplikation (Hurst, 

2017, s. 10). Det framkommer också i resultatet att eleverna i årskurs 4 hade ett betydligt bättre 

resultat än i årskurs 6 (ibid., s. 7). Om då lärarna påstår att matriser enbart lärs ut i lägre 

årskurser kan det vara en förklaring till varför de yngre eleverna har ett bättre resultat än de 

äldre. Eftersom Larsson (2016, s. 10) skriver att matriser är bra att använda i undervisningen 

återstår frågan varför lärarna i Hurst (2017) studie har valt att inte fortsätta arbeta med metoden. 

En tolkning skulle kunna vara att lärarna vill få eleverna att räkna mer abstrakt utan bildstöd 

eller fysiskt material. Om eleverna inte får möjlighet att visa sina svar genom olika 

representationsformer under lektionstid finns risken att eleverna glömmer hur räkneoperationer 

kan presenteras, vilket verkar vara fallet i Hurst (2017) studie. Det går även att göra en liknelse 
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mellan att arbeta med matriser och area, vilket elever möter under senare skolår. När elever lär 

sig att räkna area görs det ofta genom bilder som liknar matriser, men där rutorna saknas. Om 

eleverna då inte har fått arbeta med matriser under flera skolår finns risken att många har glömt 

av hur metoden fungerar. Därför ser vi ingen fördel med att ta bort matriser för tidigt när 

undervisning om kommutativitet sker i multiplikation.  

6.3 Förståelse för begreppet kommutativitet och ordet kommutativitet 
Det är skillnad på att ha en begreppsmässig förståelse för kommutativitet och kunna ordet 

kommutativitet. En begreppsmässig förståelse innebär att en förståelse finns för innebörden av 

begreppet, men att just ordet saknas.  

Studier (Canobi et al., 1998; Baroody & Gannon, 1984) har visat att elever har en 

begreppsmässig förståelse för kommutativitet, men att de saknar just ordet kommutativitet. I 

båda studierna ligger inte fokuset på själva ordet kommutativitet utan förståelsen bakom det. 

Det kan därför diskuteras utifrån dessa studier om elever verkligen behöver kunna ordet för att 

förstå och använda sig av egenskapen. En studie som kan tyckas motsäga de tidigare studierna 

är gjord av Hurst (2017). Resultatet visade att nästan alla av de deltagande eleverna (98,8%) 

svarade rätt på den kommutativa uppgiften, men när de skulle argumentera för den så var det 

ytterst få (1,8%) som kunde göra det. Diskussion kan då föras kring om de som inte kunde 

argumentera för sitt svar ens med andra ord, verkligen besitter en begreppsmässig förståelse. 

Trots det argumenterar Hurst (2017, s. 12) för att eleverna besitter en begreppsmässig kunskap 

trots att de inte kan förklara hur de gått till väga. Den slutsats vi dragit efter att ha analyserat 

resultatet i studien, är att de inte har det. Att använda sig av en metod som man inte kan förklara, 

anser vi indikerar på avsaknad av förståelse.  

6.4 Tolkning av styrdokument 
Den läroplan vi har i Sverige idag “Lgr 11” (Skolverket, 2018) kan uppfattas som en bred och 

tolkningsbar läroplan, ibland för bred och för tolkningsbar. Att en läroplan kan vara öppen för 

tolkning, ger lärare större frihet hur och till viss del vad som ska läras ut i klassrummet, men 

den friheten kan ibland påverka eleverna. Att läroplanen inte nämner de egenskaper som ingår 

i punkten “De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer” 

(Skolverket, 2018, s. 55), kan leda till att elever lär sig olika beroende på vilka egenskaper 

lärare väljer att lära ut i årskurs 1-3 samt om de lär ur själva orden för de olika egenskaperna. 

Det går att diskutera kring när egenskaperna ska introduceras för eleverna, då det inte tydligt 

framgår i det centrala innehållet (Skolverket, 2018, s. 55).  I det centrala innehållet är, som 
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tidigare nämnt, årskurs 1, 2 och 3 hopslagna. Det ger läraren möjlighet att själv avgöra i vilken 

årskurs denna väljer att introducera egenskaperna.  

Det centrala innehållet i vår kursplan är obligatoriskt och måste läras ut i alla skolor 

(Skolverket, 2017, s.11). Det blir problematiskt när kursplanen kan tolkas på olika sätt 

beroende på vem det är som läser den, vilket också leder till att undervisningen kan ske på olika 

sätt. Då matematiken har ett eget språk med många egna termer, anser vi att kursplanen i 

matematik bör konkretiseras där det tydligt framgår vilka begrepp och termer eleven bör kunna 

i årskurs 1-3, 4-6 samt 7-9.  

6.5 Egna reflektioner och fortsatt forskning 
Av resultatet i litteraturstudien kan vi se att den begreppsmässiga förståelsen inte påverkas av 

att kunskap om ordet kommutativitet inte finns. Kan det då vara så att de personer vi mött har 

fått just den begreppsmässiga förståelsen men aldrig blivit introducerade till ordet under sin 

skoltid? Att de fått undervisning kring hur metoden används, men att ordet aldrig har nämnts? 

En fråga som vi då ställer oss är, varför man i nuvarande matematikböcker valt att introducera 

ordet så pass tidigt när vi själva inte mött det förrän i vuxen ålder. 

Fortsatt forskning skulle därför kunna vara att undersöka läromedel och när dessa väljer att 

introducera ordet kommutativitet, samt även jämföra med tidigare läromedel för att få fram när 

ordet, enligt läromedlen, blev viktigt för begreppsförståelsen. 
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Studie 1: 49 elever i åldern 5-

6 år.  
Eleverna var från ett 

multikulturellt område med 

låg/medklass. Studien är 

gjord i Australien.  

Eleverna intervjuades 

individuellt vid två tillfällen 

á 15-20 minuter. Eleverna 

skulle utifrån objekt bedöma 

om additionsproblemen som 

visades var likvärdiga eller 

inte, utan att faktiskt räkna ut 

uppgiften.  

Studie 2: 45 elever i 6-

årsåldern.  
Eleverna är från ett 

multikulturellt område med 

låg/medelklass. Studien är 

gjord i Australien.  

Studien liknar den första, 

men innehåller också 

problemlösningsuppgifter.  

Studie 1: Eleverna använde sig 

av näst intill korrekta 

bedömningar inom 

kommutativitet. De som 

använde sig av principen 

korrekt, fokuserade mer på om 

samma grupper återkom i båda 

problemen, än skillnaden på 

dem. 
 

Studie 2: Liknande resultat som 

i studie 1.   

I problemlösningsuppgifterna 

visades flera olika strategier. 

Räkna alla, räkna från första 

talet, räkna från största talet.  

Yngre barn utvecklar en 

förståelse kring addition, 

kommutativitet och 

associativitet genom fysiska 

objekt.  
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Haider, H., Eicher, A., 

Hansen, S., Vaterrodt, 

B., Gaschler, R. & 

Frencsh, P.A.  

How we use what we 

learn in math: An 

integrative account of 

the development of 

commutativity.  

(2014)  

Frontline Learning 

Research  

ERIC 

Syftet med studien var 

att skapa en metod som 

på ett diskret sätt testade 

huruvida elever spontant 

använder 

kommutativitet. 

163 elever i åldern 8 år  
180 elever i åldern 9 år  
(för kontrolldata samlades 

även information om 46 

studenter vid University of 

Cologne)  

Eleverna var spontat utvalda 

från sex olika skolor i 

medelklassområden.  

Studien utfördes i Köln, 

Tyskland.  

Testet innehöll två olika 

uppgifter: aritmetik uppgifter 

som innehöll additioner med 

tre termer, och 

bedömningsuppgifter. 

I det första testet, som innehöll 

två delar, fick eleverna möta tal 

med omvänd ordning i första 

delen och i andra delen var alla 

tal olika. Eleverna räknade ut 

första delen snabbare, vilket 

indikerade på vetskap om den 

kommutativa egenskapen hos 

addition.  

Eleverna löste delen av 

testet, där den kommutativa 

egenskapen kunde användas, 

snabbare än den delen där det 

inte kunde användas. Därmed 

visade eleverna på vetskap 

om den kommutativa 

egenskapen och kunde 

använda den som en 

“genväg”.  
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Resultat Elevernas förståelse om 

kommutativitet 

Hansen, M S., Haiden, 

H., Eicher, A., Godau, 

C., Frensch A, P., & 

Gaschler, R.  

Fostering Formal 

Commutativity 

Knowledge with 

Approximate Arithmetic  

PLoS One 

(2015)  

ProQuest Central  

Syftet med studien var 

att undersöka om 

eleverna spontant kunde 

använda matematiska 

principer på exakta 

problem via 

uppskattningsuppgifter 

som är kopplade till en 

princip (använda som 

genväg)  

Studien innehöll 3 

experiment i 3 olika grupper.  

Experiment 1: 68 barn i 

åldern 6-7 år. Ingen tidigare 

undervisning om 

kommutativitet.  
Innehöll två uppgifter; 

uppskattningsuppgifter och 

exakta problem  

Experiment 2: 131 barn i 

åldern 7-8 år. Har fått 

undervisning om 

kommutativitet i skolan.  
Innehöll tre uppgifter: 

uppskattningsuppgifter, 

exakta problem och 

bedömningsuppgifter.  

Experiment 3: 106 barn i 

åldern 8-9 år. Har fått 

undervisning i 

kommutativitet i skolan.  

Samma uppgifter som i 

experiment 2.  

Alla tre experiment visade att 

eleverna spontant kunde 

använda matematiska principer 

(kommutativitet) på exakta 

problem då de först fått 

uppskattningsuppgifter som är 

kopplade till principen.  

Genom att låta eleverna möta 

kommutativitet genom 

uppskattningsuppgifterutvidgar 

eleverna sitt matematiska 

tänkande.  

Genom “genvägen” kan 

eleverna lära sig att en viktig 

strategi är att jämföra 

termerna i ett tal och mellan 

olika tal. Om termerna är 

identiska i två tal, är också 

totalerna identiska.  
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kommutativitet 

Hurst, C.   

Children Have the 

Capacity to Think 

Multiplicatively, as long 

as.. 

European Journal of 

STEM Education  

(2017)  

ERIC  

Syftet med studien var 

att undersöka elevernas 

multiplikativa tänkande.  

545 elever 

9-11 år  

Eleverna är valda från 17 

klasser från Australien och 2 

klasser från Storbritannien. 

167 elever i åldern 9. 205 

elever i åldern 10 och 173 

elever i åldern 11.  

Eleverna fick ett test som 

innehöll åtta olika uppgifter: 

identifiera grupper, illustrerat 

rutnät (två uppgifter), 

faktorer (två uppgifter), 

kommutativa lagen, 

relationen mellan 

multiplikation och division   

 

Det var 45,7 % av eleverna som 

kunde identifiera grupperna i 

talet 8x7, men det var inte alla 

som kunde skriva en räknesaga 

till talet.  

Frågorna angående faktorer och 

faktorpar var det en högre 

procentdel (37,8 %) som kunde 

identifiera faktorpar, men den 

var en lägre siffra (32,8%) som 

kunde alla faktorerna av talen 24 

och 30.  

Resultatet i studien varierar stort 

från fråga till fråga. 93,8 % 

kunde identifiera den 

kommutativa lagen, men endast 

1,8% kunde förklara hur och 

varför den kommutativa lagen 

fungerar eller inte fungerar.  

Eleverna tillämpar den 

kommutativa lagen men kan 

inte förklara hur den 

används. 13 av eleverna, från 

två olika klasser, svarade att 

“Det är för att det är den 

kommutativa lagen”, vilket 

inte indikerar på att eleven 

vet vad det innebär och hur 

den kan tillämpas 
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Larsson, K.  

Students’ 

understandings of 

multiplication.  

Stockholm University.  

(2016) 

Författarsökning 

Syftet med studien är att 

få en utökad kunskap 

om elevers förståelse av 

multiplikation, när den 

utvidgas till flersiffriga 

tal och tal i decimalform 

22 elever följdes under 

årskurs 5–7, åldrarna 10-13, 

för att se hur deras kunskap 

om multiplikation 

utvecklades.  

 

Flera sorters tester gjordes 

samt intervjuer för att få ut 

olika former av information 

av eleverna under olika 

tidsperioder.  

 

Undersökningen 

genomfördes i Sverige. 

Resultatet är indelat i 4 olika 

delar, där framförallt den andra 

delen är relevant för denna 

litteraturstudie.  

 

De elever som kopplade 

beräkningsstrategier till lika 

grupper kom längre i sina 

resonemang än de som enbart 

resonerade numeriskt. Dock 

visade det sig att användandet av 

lika grupper hindradeeleverna 

att utnyttja kommutativitet. 

 

Förståelserna som visade sig 

kring multiplikation var djupt 

rotade i upprepad addition 

och modellen lika grupper.  

 

Några av eleverna kunde 

resonera kring 

kommutativitet men saknar 

begreppsförståelsen. 
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Petitto L, A., 

& Ginsburg P, H.  

 

Mental arithmetic in 

Africa 

and America: Strategies

, principles, 

and explanations. 

International 

 

Journal of psycology.  

  

(1982)   

 

Kedjesökning 

 

Syftet är att ta reda på 

hur kommutativitet (och 

andra räknelagar) 

används 

bland Afrikaner som 

inte fått undervisning i 

det jämfört med 

amerikanska studenter.  

Studien genomfördes genom 

en intervju där personer från 

Elfenbernskusten och USA 

deltog. Personerna från 

Elfenbenskusten var mellan 

20-35 år gamla och de från 

USA hade en medelålder på 

19 år.  

Personerna från USA hade en 

skolbakgrund till skillnad 

från de i Elfenbenskusten.  

 

Undersökningen 

genomfördes i 

Elfenbenskusten och USA 

Två slutsatser:  
De som inte gått i skolan kan 

fortfarande använda sig 

av informella medel för att 

uppnå resultat i abstrakta 

uträkningar.   

Skolan/utbildning bidrar till att 

elever får djupare kunskap i 

området. Det ges instruktioner 

om allmänna principer och 

utvecklar kunskap om hur dessa 

kan användas utöver de 

informella principer som 

eleverna redan besitter.  

 

De som fått undervisning 

kring kommutativitet visade 

bättre användning och 

förståelse för strategin. Den 

användes även mer spontant.  

Personerna från 

Elfenbenskusten hade en viss 

informell förståelse kring 

kommutativitet. Dock 

användes det inte spontant 

och flertalet hade svårt att 

resonera kring det. 
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Schliemann D, 

A., Araujo, 

C., Cassundé, M-

A., Macedo, S., 

& Nicéas, L.  

 

Use of Multiplactive com

mutativity by school chil

dren and street sellers.   

 

Journal of research 

in mathematics educatio

n 

 

(1998)  

 

ERIC 

 

Syftet med studien är att 

undersöka 

hur kommutativitet anvä

nds bland elever jämfört 

med människor som 

avbrutit sina studier, 

alternativt går till skolan 

ibland, men som arbetar 

som gatuförsäljare.  

72 elever i årskurs 1-3 (ålder 6-

9) och 44 gatuförsäljare (ålder 9-

14).   

Eleverna valdes slumpmässigt ut 

från en privatskola. 

Gatuförsäljarna valdes ut när de 

jobbade alternativt närvarade vid 

en form av undervisning.   

Frågor ställdes i studien för att 

se huruvida uppfattningen och 

användningen 

av kommutativitet var. En 

textbaserad fråga ställdes med en 

multiplikation. Om den 

intervjuade 

behärskar kommutativitet skulle 

hen klara nästkommande uppgift 

direkt då faktorerna i uppgiften 

enbart bytt plats.   

Undersökningen gjordes i 

Brasilien.  

 

Om elever ska få ett bredare 

perspektiv på matematik och 

dess användning krävs en 

varierad undervisning. För 

den som klarar sig med en 

mindre bas av matematik 

finns fortfarande stora 

möjligheter att lära sig i andra 

sammanhang utanför skolan.  

Det som visades i 

undersökningen var dock att 

eleverna använde sig 

av kommutativitet i större 

grad än gatuförsäljarna vilket 

förenklade uträkningarna.  

 

För att de intervjuade skulle 

visa kunskap 

om kommutativitet krävdes 

en grundkunskap inom 

multiplikation för att det 

skulle tillämpas. 

Gatuförsäljarna använde 

delvis upprepad addition 

istället när talen var små, när 

faktorerna ökade valdes dock 

multiplikation framför 

addition och fler intervjuade 

tillämpade kommutativitet. 

Det har visat sig finnas 

svårigheter kring 

begreppet kommutativitet och 

dess användning. Till en 

början är det inte självklart att 

5x3 även kan räknas 3x5.  


