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___________________________________________________________________________ 

Sanna Linder 

Elevers användning av räknelagar, räkneregler och räknestrategier  

                                                                                                                            Antal sidor: 32 

___________________________________________________________________________ 

Syftet med den här studien är att undersöka hur elever i de tidiga skolåren är medvetna om 

de lagar, regler och strategier som bygger strukturen i aritmetiska uttryck. Inom 

matematiken finns det räknelagar, räkneregler och räknestrategier. Därför är det viktigt att 

elever i skolan ges möjligheten att utveckla kunskaper om dem.  

Data har samlats in genom 16 semistrukturerade intervjuer med elever från årskurs 1. 

Eleverna i studien har under fyra deluppgifter fått visa hur de gör när de summerar tre eller 

fyra tal. Studien har visat att elever väljer tal efter olika principer, placerar tal efter olika 

principer och ändrar placering av talen vid beräkningar. I den här studien har elever visat 

att de kan göra motiveringar till varför operationsordningar går att ändra. Studien har visat 

att eleverna använt associativa lagen trots att de saknar formell undervisning om den. Vid 

de olika deluppgifterna har räknelagar, räkneregler och räknestrategier används. Studien 

har visat att flera elever kan göra generaliseringar över kommutativa och associativa lagen. 

Slutsatsen av studien är att elever redan i årskurs 1 är väl medvetna om de lagar, regler och 

strategier som bygger strukturen i aritmetiska uttryck. 
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Abstract 

___________________________________________________________________________ 

Sanna Linder 

Students´ use of the laws, rules and strategies of arithmetic 

                                                                                                          Number of pages: 32 

___________________________________________________________________________ 

In mathematics, there are laws, rules and strategies of arithmetic. That is why it is important 

that young students are given the opportunity to develop knowledge about them. The 

purpose of this study it to investigate whether students in the early school years are aware 

of the laws, rules and strategies that build the structure of arithmetic. The data for this study 

is 16 semi-structured interviews with Swedish 1:st grade students.  

The students in this study have, during four sub-tasks, shown how they add three or four 

numbers. The study shows that students choose numbers according to different principles, 

place numbers according to different principles and change the placement of the numbers 

in calculations. Students can also give reasons for why the order of number can be changed. 

Students used the associative law even though they lack formal education about it. For the 

various sub-tasks, it is obvious that arithmetic laws, rules and strategies have been used. 

Particularly several students have shown that they can make generalizations of the 

commutative and associative law. The conclusion of the study shows that students are 

aware of the laws, rules and strategies that build the structure of arithmetic expressions.   

___________________________________________________________________________ 
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1. Inledning 

Inom aritmetiken finns det fyra olika räknesätt och det är multiplikation, division, addition 

och subtraktion. Räknesätten förekommer alltid i ett matematiskt uttryck och det finns 

alltid med minst ett av dem.  Ett matematiskt uttryck kan beräknas på flera olika sätt och 

då har räknelagar, räkneregler eller räknestrategier en betydelse för hur vi utför olika 

beräkningar. 

Enligt kursplanen för matematik, som är en del av skolans läroplan (Skolverket, 2018), ska 

elever genom undervisning utveckla sin förmåga att kunna utföra beräkningar och 

rutinuppgifter med matematiska metoder. Därför behöver elever få kunskaper om vilka 

lagar, regler och strategier som finns. I korthet skulle det kunna sägas att räknelagar 

beskriver de olika räknesättens egenskaper (Löwing, 2008). Räkneregler används för att 

veta i vilken ordning räkneoperationer ska göras (Sollervall, 2015). Räknestrategier 

används som tillvägagångssätt vid matematiska beräkningar (Löwing, 2008). 

Karlsson och Linder (2018) gjorde en litteraturstudie där internationell forskning 

granskades som undersökte hur elever tillämpar räkneregler och räknelagar på numeriska 

uttryck. Då visade elever att de ofta är osäkra på användningen av dem. Elever har visat 

att de inte är medvetna om räknesättens egenskaper. Den forskning som finns är inte 

omfattande om svenska elevers användning av lagar, regler eller strategier. Därför vill jag 

undersöka det här hos elever i svenska skolan. 

Syftet med studien är att undersöka om elever i de tidiga skolåren är medvetna om de lagar, 

regler och strategier som bygger strukturen i aritmetiska uttryck. Studien undersöker 

årskurs-1-elevers användning av räknelagar, räkneregler och räknestrategier genom 

semistruktuerade intervjuer. Motivet till att använda elever i årskurs 1 är för att det skulle 

vara intressant att ta reda på om barn i just sitt första skolår kan sätta ord på principerna 

och uttrycka sig generellt. Kan elever i årskurs 1 redogöra för sina tankar och funderingar? 

Den här studien görs för att bidra med mer kunskap om elevers användning och förståelse 

om räknelagar, räkneregler och räknestrategier.  
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2. Syfte och frågeställningar  

Syftet med den här studien är att undersöka om elever i årskurs 1 är medvetna om de lagar, 

regler och strategier som bygger strukturen i aritmetiska uttryck. Det här syftet avser jag 

att uppfylla genom att besvara följande frågor: 

- Vilka räknelagar, räkneregler och räknestrategier använder eleverna? 

- På vilka sätt uttrycker eleverna generaliseringar av räknelagarna?  
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3. Bakgrund  

I det här kapitlet läggs grunden för studien genom att tydliggöra centrala begrepp och vad 

som står i styrdokumenten. 

3.1. Aritmetik  

Inom matematiken är aritmetik den äldsta och mest grundläggande av alla olika områden 

(Kiselman & Mouwitz, 2008). Det är den grenen av matematik som innebär beräkning med 

addition, subtraktion, division, multiplikation, potenser och även rotutdragning av tal 

studeras (ibid).  

3.2. Räkneregler  

När människor i skrift skall förmedla vad de menar matematiskt behövs någon form av 

överenskommelse om hur ett sådant uttryck ska tolkas. Därför finns det konventioner som 

beskriver i vilken ordning som operationer ska beräknas och de kallas även för räkneregler. 

Det finns några konventioner för att numeriska uttryck ska tolkas på samma sätt (Sollervall, 

2015).  

3.2.1. Prioriteringsregeln och vänster-till-höger-principen 

Prioriteringsregeln är den mest kända räkneregeln (Sollervall, 2015). Regeln styr att 

parenteser beräknas först därefter potenser och sedan multiplikation och division. Addition 

och subtraktion kommer sist i ordningen (Kiselman & Mouwitz, 2008). Det kan vara bra 

att använda parenteser när elever ska lära sig prioriteringsreglerna eftersom det kan 

förtydliga vad som ska räknas ut (Löwing, 2008).  

När det finns uttryck där operationerna har samma prioritet används istället vänster-till-

höger-principen. Om det till exempel bara förekommer division och/eller multiplikation i 

ett uttryck räknar man från vänster till höger. Vid beräkning av uttryck med endast 

subtraktion och addition räknar man också från vänster till höger (Glidden, 2008).  

Tidigare forskning har visat att elever känner till prioriteringsregeln men är oförsiktiga vid 

uträkningar och reflekterar inte över regelns användande (Blando, Kelly, Schneider & 

Sleeman, 1989). Elever har visat i en studie att de inte reflekterar över när det går att räkna 
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från vänster till höger. Det har även visat att elever inte använder prioriteringsregeln utan 

istället räknar från vänster till höger (Landy & Goldstonde, 2010). Om elever räknar från 

vänster till höger kan de beräkna fel när olika räknesätt ingår i ett numeriskt utryck som 

har olika prioritet (Papadopoulos, 2015). Flera elever ändrar ordning av tal när de ingår i 

ett uttryck, vilket ger ett felaktigt svar när de istället kan räkna uttrycket från vänster till 

höger (Lee, Licwinko & Taylor-Buckner, 2013). Dock är den vanligaste anledningen till 

att elever beräknar uttryck fel att de räknar från vänster till höger (Headlam, 2013). Det 

finns elever som aldrig arbetat utifrån prioriteringsregeln i skolan men istället beräknat 

uttryck från vänster till höger (Papadopulos, 2015). 

3.2.2. Para ihop tal 

När elever beräknar numeriska uttryck och inte använder vänster-till-höger-principen eller 

prioriteringsregeln har det visat sig att elever använder en påhittad metod som är att para 

ihop tal. Elever använder metoden att para ihop tal utan att reflektera över vilka räknesätt 

som finns i uttrycket och att prioriteringsregeln bör användas (Liebenberg, Linchevski, 

Sasman & Olivier, 1999). I en studie fick elever beräkna ett liknade uttryck som 6 + 7 +

4 ∙ 2 ∙ 8 + 6. Några elever använde prioriteringsregeln men ett flertal elever beräknade 

uttrycket med metoden para ihop tal från vänster till höger och deras beräkningar kan 

förtydligas som (6 + 7) + (4 ∙ 2) ∙ (8 + 6). Det finns tillfällen metoden inte går att 

använda. Om ett uttryck endast innehåller addition fungerar metoden men inte alltid när 

multiplikation och addition används i samma uttryck (ibid). 

3.3. Räknelagar 

Räknelagar beskriver egenskaperna hos räknesätten och de fyra olika räknesätten har olika 

egenskaper. Det kallas ofta för att man följer en specifik räknelag (Löwing, 2008). Den 

distributiva lagen används vid beräkningar med olika räknesätt som har olika prioritet. 

Distributiva lagen visar hur ett räknesätt fördelas (distribueras) över ett annat. Som 

exempel är multiplikation distributivt över addition och subtraktion (Löwing, 2008). I den 

här studien är det kommutativa lagen och associativa lagen som används och distributivitet 

var aldrig aktuellt i de exempel eleverna fick arbeta med. 
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3.3.1. Kommutativa lagen 

Den kommutativa lagen beskriver egenskaperna för ordningen av tal för en räkneoperation. 

Det är bara addition och multiplikation som har den egenskapen och därför sägs vara 

kommutativa räknesätt. Konkret betyder det att när två termer adderas med varandra har 

det ingen betydelse vilken av termerna som står till höger respektive vänster. Det är 

likadant när det är två faktorer som ska multipliceras (Löwing, 2008). Exempel på 

kommutativa lagen är 3 + 7 = 7 + 3 och 5 ∙ 4 = 4 ∙ 5. Förståelse av användningen av den 

kommutativa lagen kan underlätta beräkningar av addition och multiplikation.  

Tidigare forskning har visat att elever är osäkra på användningen av den kommutativa 

lagen. Förståelse av kommutativa lagens egenskaper saknas (Headlam, 2013). Elever i 

Headlams (2013) studie tror att kommutativa lagen gäller för subtraktion och byter plats 

på termerna. Eleverna vet inte vilka räknesätt som har kommutativa egenskaper. Dock har 

forskning visat att elever förstår den kommutativa lagen bättre än den associativa (Warren, 

2003). 

3.3.2. Associativa lagen 

Den associativa egenskapen beskriver den kronologiska ordningen. Addition och 

multiplikation har associativa egenskaper vilket ofta beskrivs som att de följer den 

associativa lagen (Löwing, 2008). Den associativa lagen innebär att termer i addition kan 

adderas i valfriordning. Lagen kan underlätta beräkningar som innehåller addition eller 

multiplikation för att det går att byta kronologisk ordning (ibid). Multiplikation är därmed 

också associativt.  

De grundläggande aritmetiska räknelagarna kan förknippas med vissa missuppfattningar 

samt svårigheter i undervisningssammanhang (Headlam, 2013). Många elever har svårt att 

skilja på associativa och kommutativa lagen, vilket kan bero på att räknelagarna ofta 

förekommer tillsammans (Tent, 2006). Många elever tycker att den kommutativa lagen är 

lättare att förstå än den associativa (Warren, 2003). När den associativa lagen gäller 

innehåller uttryck fler faktorer eller termer (ibid). Elever har visat att de inte förstått vilka 

räknesätt som har associativa egenskaper (Headlam, 2013). I en studie av Warren (2003) 

var det många elever som missförstod den associativa lagens användning och använde den 

också vid subtraktion och division. Det har visat sig att elever övergeneraliserar den 
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associativa lagens egenskaper för att de inte fått kunskap om när lagen inte kan användas 

(Linchevski & Livneh, 1999). Det har påverkat att elever övergeneraliserar flexibiliteten 

för lagens egenskaper och använder det till exempel vid uttryck där det finns både addition 

och subtraktion (ibid). 

3.4. Räknestrategier 

Räknestrategier kallas de olika tillvägagångssätt som används vid beräkningar. För att 

elever ska kunna tillämpa den mest lämpliga strategin behöver de få kunskaper om olika 

räknestrategier (Löwing, 2008). Vanliga räknestrategier som används är störst-först, lika 

tillägg och runda tal (ibid). Strategin störst-först är den vanligaste bland elever och innebär 

att den största termen placeras i den kronologiska ordningen. Det är lämpligt att använda 

strategin när ett mindre tal ska läggas ihop med ett större som tillexempel 2 + 17 (Baroody 

& Gannon, 1984). Förutom störst-först finns det fler avancerade räknestrategier som elever 

använder (Baroody & Gannon, 1984). I en studie av Thompson (1999) undersöktes vilka 

räknestrategier eleverna använde. Eleverna använde flera olika räknestrategier, men några 

av dem som användes vid addition var störst-först, nästan dubbel och användning av fem. 

Ett exempel på när nästan dubbel används är vid uttrycket 8 + 5. Då beräknas uttrycket 

som 8 + 8 = 16, 16 − 3 och då adderas 5 + 3. Därför subtraherar eleven 16 med 3. 

Strategin användning av fem kan användas vid uttrycket 6 + 7 och beräknas som 5 + 5 =

10. Då används 5 från talen och det finns 3 kvar. Därför räknas uttrycket som 10 + 3 =

13. Elever behöver i de tidiga skolåren få kunskap om olika räknestrategier för att ta reda 

på vilken strategi som lämpar sig bäst för dem och vid vilket tillfälle (ibid).  

3.5. Early Algebra  

Algebra kan bland annat betraktas som de generella regler och strukturer som aritmetik är 

uppbyggd av. Ett sätt att arbeta med algebra i skolan är därför genom generaliserad 

aritmetik (Watson, 2007). För att förstå algebra kan elever lära sig att observera mönster 

och att använda mönster för att till exempel kunna upptäcka likheter och skillnader i olika 

matematiska uttryck. När elever ser mönster i exempelvis matematiska uttryck blir det 

lättare för dem att göra generaliseringar. 

Det har gjorts en studie för att ta reda på om elever i lägre åldrar förstår aritmetik och om 

de kan generalisera egenskaper som används vid beräkningar samt om eleverna har lärt sig 
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grunderna för algebra (Carpenter, Franke & Levi, 2003). Studien visar att eleverna kunde 

använda grundläggande operationer och reflektera över matematiska egenskaper. 

Resultatet i studien visade att eleverna hade en utvecklad uppfattning av likhetstecknets 

betydelse.  

I Japan har det gjorts en studie om hur elever kan generalisera numeriska uttryck (Fujii, 

2003). Det visade sig i studien att elever i lägre åldrar kan generalisera och diskutera om 

algebra innan de har kunskaper om det formella. En studie av Jacobs, Franke, Carpenter, 

Levi och Battey (2007) visade att elever med ett relationellt tänkande som innebär 

algebraisk förmåga. Vid relationellt tänkande har eleven god förståelse för likhetstecknets 

betydelse och för de associativa samt kommutativa egenskaperna. 

3.6. Styrdokument  

Det framgår inte något om räkneregler, räknelagar eller räknestrategier i läroplanen men 

tolkningar kan göras att det ingår. Eleverna i skolan ska få lära sig att dra olika slutsatser 

genom att granska olika tillvägagångsätt i matematikundervisningen (Skolverket, 2017, s. 

5). I ämnet matematik ska elever utveckla sin förmåga att beräkna uppgifter samt göra 

fullständiga beräkningar med hjälp av olika metoder (Skolverket, 2018, s. 55). Elever ska 

även kunna beskriva och förklara hur de går tillväga vid olika beräkningar. I kursplanen 

nämns att elever ska lära sig att avgöra vilka tillvägagångssätt och vilka räknesätt som bör 

användas vid olika matematiska beräkningar (ibid). Det framgår i kommentarmaterialet till 

kursplanen i matematik att elever ska få en undervisning som utvecklar deras egen förmåga 

att kunna avgöra när och vilket räknesätt som är mest användbart (Skolverket, 2017, s. 14). 

Det är endast i kunskapskraven för årskurs 9 vid betyget E som det står ”Eleven för enkla 

och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens 

rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på 

alternativt tillvägagångssätt” (Skolverket, 2018, s. 62).  
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4. Metod och metoddiskussion   

I det här kapitlet beskrivs metod för materialinsamling/urval, den analys av material som 

har gjorts och etiska ställningstaganden. 

4.1. Materialinsamling och urval  

I studien gjordes ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011) för att få passande deltagare till 

studien. Skola valdes baserat på att det redan fanns en relation till enheten. En klasslärare 

som arbetar med en årskurs 1 blev kontaktad. Eftersom studien undersöker elevers 

användning av räknelagar, räkneregler och räknestrategier behövde eleverna ha 

grundläggande kunskaper inom matematik. Läraren informerade att de elever som deltog 

i studien hade grundläggande kunskaper och talade flytande svenska. Det var endast 

årskurs 1 som valdes till studien därför att det var intressant att ta reda på mer om hur 

elever i den åldern gör reflektioner.  

Vid intervjuer är det viktigt med kommunikation och att respondenten är aktiv under 

samtalet (Bryman, 2011). Eleverna fick en presentation av mig när de var i helklass och då 

fick även eleverna samtyckesblanketter (bilaga 2) som vårdnadshavare var tvungna att 

godkänna innan intervjuerna utfördes. Det här gjordes för att garantera deltagarnas (och 

vårdnadshavarnas) rättigheter att bli informerade om syftet med undersökningen, 

upplägget, frivilligt deltagande och att eleverna med omedelbar verkan kunde avbryta 

intervjun (Kvale & Brinkman, 2014).  

Innan intervjuerna utfördes med eleverna genomfördes en pilotstudie med två elever från 

en parallellklass för att kontrollera om frågorna och uppgifterna fungerade i en riktig 

intervjusituation. Små förändringar gjordes i intervjuguiden. Av 17 elever i klassen var det 

16 som fick godkännande från vårdnadshavare att delta i studien. Datainsamling skedde 

därför genom 16 semistruktuerade intervjuer med grundskoleelever från en årskurs 1. Vid 

semistruktuerade intervjuer används en intervjuguide med frågor som blivit bestämda i 

förväg (bilaga 1). Intervjufrågorna behöver inte ställas i den ordning de är formulerade 

(Bryman, 2011). Vid den här typen av intervjuer ges intervjuaren möjlighet att ställa flera 

frågor eller förtydliga något som framstått otydligt (ibid). Intervjufrågorna (bilaga 1) är 

utformade för att besvara studiens frågeställningar och används som stöd för uppgifterna 

som eleverna får göra. Frågorna i en intervju ska vara lättförståeliga för intervjupersoner 
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Figur 1. Figuren visar varorna som användes.   

eftersom det minskar chansen för missuppfattningar (Kvale & Brinkmann, 2014). Frågorna 

användes för att få en detaljerad information om intervjupersonernas personliga tankar och 

funderingar (Marton & Booth, 2000). Tystnad var något som användes under intervjuerna 

eftersom det kan föra intervjun framåt (Kvale & Brinkmann, 2014) och elever får 

möjligheten att reflektera och avbryta tystnaden med värdefull information.  

4.2. Genomförande  

Intervjuerna började med att eleverna fick berätta vad de hade gjort i skolan under dagen 

för att de skulle bli bekväma med att tala med mig. Därefter fick eleverna nio utklippta 

bilder med varor som det stod pris på. Eleverna fick göra fyra deluppgifter, i anslutning till 

dessa bilder, se figur 1. 

                                   

           12kr                   7kr                   8kr                    9kr                 22kr                                                                               

 

               11kr                      16kr                       3kr                       14kr                           

                                

Först fick eleverna välja tre olika varor som de sedan lade i den ordning som de hade tänkt 

att räkna ihop dem. De fick beskriva vilka två varor som paras ihop först vid en beräkning 

och sedan summera värdet av talen. Sedan fick eleverna frågan om de kunde lägga varorna 

i en annan ordning samt återigen visa vilka två varor de lägger ihop först för att beräkna 

summan. När de gjort det fick eleverna välja fyra varor och de kunde använda dem de 

använde innan eller välja helt nya. Eleverna fick placera bilderna i den ordning de ville för 

att visa hur de summerar talen. Sedan fick de berätta vilka två varor som togs först när de 

skulle beräkna. Eleverna fick visa om de kunde lägga varorna i en annan ordning och 

beräkna summan. Som sista uppgift fick eleverna besvara hur de visste att 

operationsordningen gick att ändra.  

Intervjuguiden (bilaga 1) strukturerades från studiens frågeställning för att förenkla 

materialanalysen (Bryman, 2011).  Intervjuerna genomfördes i ett rum där eleverna var 

vana att vistas. Eleverna avidentifierades i transkriberingarna genom en bokstav i stället 
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för namn. Samtalen pågick i ungefär tio minuter och spelades in med hjälp av 

ljudupptagning. Det eleverna visade visuellt dokumenterades via anteckningar (Kvale & 

Brinkmann, 2014). För att kunna ställa passande följdfrågor till respondenten är det viktigt 

att vara uppmärksam. Transkriberingen gjordes ordagrant men upprepningar och innehåll 

som var betydelselöst uteslöts. Några elever behövde hjälp att räkna och fick de det, men 

det har inte ansetts viktigt eftersom det inte är relevant för studiens syfte (Bryman, 2011).  

4.3. Analys och analysmetod  

I den här studien används meningskategorisering som analysverktyg och det innebär att 

systematiskt bilda kategorier som uppkommit under intervjuer (Kvale & Brinkmann, 

2014). Meningskategorisering används därför i den här studien som analysmetod för att 

analysera den insamlade datan som kan kodas i olika kategorier. Att göra kategoriseringar 

kan göra det lättare för författaren när data ska tolkas (ibid).  

Vid intervjuerna blev respondenterna inspelade för att sedan transkriberas. När den 

insamlade datan skulle analyseras skrevs alla transkriberingar ut. Intervjuerna analyserades 

enskilt. Först markerades det med färgpennor för att lättare urskilja vad eleverna visat och 

uttryckt. Analysen användes även för att finna likheter och skillnader mellan eleverna. För 

att tydliggöra vilka elever som gjorde generaliseringar om räknelagarna markerades första 

sidan i respektive transkibering med en färgpenna. Färgen användes för att göra kodning 

(ibid) för att få en översikt över vilka elever som uttryckte sig generaliserat. De elever som 

uttryckte sig på ett annat sätt fick en annan färgkodning. När analysen upptäckt tillräcklig 

data för att besvara en av frågeställningarna var den andra forskningsfrågan i beaktande. 

För att göra det lättare för författaren skapades en tabell med olika rubriker som utgjorde  

de delar eleverna fick göra under intervjuerna, se figur 2. 

Välj tre 

varor 

Vilka 

två? 

Annan 

ordning? 

Vilka 

två? 

Hur 

visste 

du? 

Fyra 

nya 

varor 

Vilka 

två? 

Annan 

ordning? 

Vilka 

två? 

 

Tabellen visade vilka tre varor eleverna valde och vilka två varor de adderade först. Sedan 

fylldes det i hur eleverna ändrade ordningen av talen och vilka två tal de valde att addera. 

Eleverna fick svara på frågan hur de visste att operationsordningen gick att ändra och deras 

Figur 2. Figuren visar de olika stegen eleverna fick göra i intervjuerna. 
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svar skrevs ner i tabellen. I tabellen antecknades vilka tal eleverna valde vid fyra varor och 

vilka två tal de valde att addera. Slutligen noterades det hur eleverna valde att ändra 

ordningen av talen och vilka två tal de valde att addera. 

När tabellen var ifylld med den insamlade datan blev även den analyserad med olika 

färgpennor som hjälp till kodning. En färgkod användes för att markera vilka elever som 

gjorde förändring av talens placering vid beräkningar. En annan färg användes för de elever 

som visade att de inte ändrade operationsordningen vid beräkning. Det var då kategorin 

”hur beräknar eleverna i relation till varornas placering?” framkom. Då upptäcktes det att 

eleverna använde olika metoder vid beräkningar som var vänster till höger, ändra ordning 

vid beräkning och para ihop tal. Eftersom det uppmärksammades hur eleverna valde varor 

lades även fokus på i vilken ordning de placerade varorna. Då skapades en annan kategori 

under analysen av tabellen och det var ”hur valdes varorna ut?”. Det uppmärksammades 

att eleverna valde varor på olika sätt. Det som analysen visade var att eleverna valde varor 

utifrån vad som fanns på bilden eller efter talen. I samband fanns det ytterligare en kategori 

som upptäcktes och det var ”efter vilka strategier placerades varorna?”. Strategierna som 

eleverna använde var tiokompisar, störst-först, minst-först, storleksordning och 

tiokompisar, femkompisar och slumpmässig ordning. Det var även en fjärde och sista 

kategori som upptäcktes och det var ”hur motiverar eleverna att ordningen inte spelar 

roll?”. Eleverna gav olika svar när de skulle besvara frågan om varför operationsordningen 

gick att ändra. Majoriteten av eleverna i studien svarade ungefär att operationsordningen 

gick att förändra eftersom summan ändå blir densamma. Ett fåtal elever svarade ”vet ej”. 

Det var de här fyra olika kategorierna som skapades utifrån meningskategorisering (Kvale 

& Brinkmann, 2014) som utgjorde studiens resultat. 

4.4. Etiska ställningstaganden  

Vid undersökningen har intervjupersonernas rättigheter beaktats baserat på olika etiska 

ställningstaganden. Utifrån samtyckesblanketten har intervjupersonerna blivit informerade 

om undersökningens syfte och upplägg. Intervjupersonerna har även fått information om 

att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas med omedelbar verkan (Bryman, 2011). Den 

informationen förmedlades via samtyckesblanketten. Där fanns det även kontaktuppgifter 

om intervjupersonerna ville få mer information om studien. Dock fanns det information 
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som inte togs med, som exempelvis vad eleverna skulle samtala om eftersom det kan anses 

riskera att påverka deras svar under intervjun (ibid).   

 

Eleverna är under 16 år och deras vårdnadshavare var därför tvungna att ge samtycke för 

att intervjun skulle få utföras. Konfidentialitetskravet innebär att information som kan 

identifiera deltagare inte får publiceras (Kvale & Brinkmann, 2014). Därför har det 

insamlade materialet varit otillgängligt för obehöriga och deltagarna har avidentifierats. 

Enligt nyttjandekravet får det insamlade materialet endast användas i forskningssyfte 

(Bryman, 2011) och det fanns med i informationen på samtyckesblanketten. Ljudfilerna 

som spelades in raderades direkt efter att samtalen transkriberats och avidentifierats. Det 

insamlade materialet analyserades enbart av intervjuaren. Samtyckesblanketter kan 

skrämma personer från att delta och därför valde jag att personligen berätta för eleverna 

om varför jag ville samtala med dem (Bryman, 2011). Under samtalen blev eleverna 

informerade om att den här studien görs för att ta reda på hur barn i deras ålder tänker. Det 

gjordes för att det fanns en elev som var orolig över att bli kritiserad under samtalen. Vid 

samtalen strävades det efter en lugn och trygg atmosfär för att eleverna inte skulle vara 

oroliga. Därför bör en intervjuare tänka på röstläget och på kroppsspråket (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Vid inledningen av samtalen ställdes vardagliga frågor för att 

avdramatisera intervjusituationen, men därefter användes intervjuguiden (bilaga 1). Under 

samtalen undveks tonfall och ord som värderade elevernas svar.  
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5. Resultat 

I det här kapitlet presenteras studiens utfallsrum. Här beskrivs hur eleverna valt varor att 

använda vid sina beräkningar och i vilken ordning de placerat varorna. Det presenteras 

även hur eleverna har beräknat i relation till varornas ordning och vilket motiv de haft till 

att ordningen av varorna inte spelar någon roll. Materialet som samlats in kategoriseras 

utifrån vilka olika uppfattningar och olika aspekter som har urskilts i analysen. 

Kategorierna är placerade i hierarkisk ordning. Den kategori som elever använde flest 

gånger kommer högst upp. Vid citat som är baserade på en konversation förkortas eleven 

som E och intervjuaren som I. Under intervjuerna fick eleverna ändra ordning på 

placeringarna av varorna och de fick göra beräkningar vid fyra deluppgifter.  

5.1. Hur valdes varorna ut? 

Under intervjuerna fick eleverna välja varor under två tillfällen. Först valde de ut tre varor, 

sedan fyra. Eleverna som deltog i studien valde olika varor. Det uppmärksammades att 

eleverna valde varor, vad som kan tolkas, utifrån olika kategorier. Eleverna valde varor 

utifrån bilderna eller talen. Det här gjordes för att se om eleverna observerar talen när de 

väljer varor eller om de väljer efter vad det är på bilden. Några elever valde att beskriva 

sina val av varor när de fick frågan om vilka två varor de tog först vid beräkning (se bilaga 

1).  

Elev G: För att äpple är nyttigast sen kommer klubba och mjölk. 

Elev J: Det kan man äta och jag bara tar någon (tuggummi och äpple). 

Elev M: I fall man ska fika (falukorv och kexchoklad).  

De tre olika citaten visar på att några elever faktiskt gjorde medvetna val när de valde ut 

varor som sedan användes. Eleverna påverkades inte nödvändigtvis av varans pris. Utifrån 

observationer finns det ett sätt att tolka att 13 elever valde efter andra kategorier eller att 

de kanske valde varor efter varans pris. Under samtalen noterades att några elever omtalade 

lågt för sig själva vad det var på bilderna men att några elever diskuterade om talen. När 

eleverna fick välja fyra varor valde de antingen nya eller behöll någon. Det observerades 

att några elever valde varor vid andra tillfället som underlättade deras beräkningar. Andra 

elever uppmärksammade inte eller brydde sig inte om att det underlättade beräkningarna 

om de hade valt andra varor utan tog istället slumpmässigt fyra nya. Det var fyra elever 

som behöll två varor de redan använt vilket visar att eleverna gjorde medvetna val om att 
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använda tal som var lätta att addera. När elev D valde tre varor använde eleven 

klubba(11kr), kexchoklad(9kr) och läsk(7kr) men när eleven fick använda fyra varor lade 

den endast till äpple(3kr).   

5.2. Efter vilka strategier placerades varorna? 

Eleverna blev ombedda att placera varorna i den ordning de skulle addera. Utifrån 

intervjudata upptäcktes det att eleverna använde olika strategier till hur de gjorde sina 

beräkningar. Genom att kategorisera dessa strategier utifrån sina kvalitativa likheter och 

skillnader kunde sex olika beräkningsstrategier identifieras. Dessa strategier benämns 

nedan för tiokompisar, störst-först, minst-först, storleksordning och tiokompisar, 

femkompisar och slumpmässig ordning. Det var ingen elev som använde samma strategi 

under alla fyra deluppgifter. Nedan beskrivs strategierna som eleverna använde i detalj 

med exempel från intervjuerna. 

5.2.1. Tiokompisar 

En strategi som tydligt kunnat urskiljas vid analysen kallas för tiokompisar. Det innebär 

att eleverna använder olika tal som tillsammans bildar talet tio. När eleverna fick använda 

tre varor valde elev C att använda tiokompisar.  

E: okej såhär eller nej såhär. 

I: okej klubba(11kr), kexchoklad(9kr) och falukorv(22kr). Varför la du i den 

ordningen? Vilka två varor lägger du ihop först? 

E: 11+9 blir 20. 

I utdraget visade Elev C att eleven valde att räkna ihop 11+9 först, 1 och 9 är tiokompisar. 

Även elev E använde också strategin med talen 11, 9 och 8. Elev E valde att räkna ihop 

11+9 tillsammans. När fyra varor användes valde elev G att använda 14, 16, 22 och 8.  

I: Du tar tuggummi(14kr), blommor(16kr), falukorv(22kr) och bröd(8kr). Vilka två 

tar du ihop? 

E: Tuggummi och blommor. 

I: Hur gör du sen? 

E: Falukorv och bröd. 

Eleven valde att räkna ihop 14+16, 4 och 6 är tiokompisar, sedan tog eleven 22+8, 2 och 

8 är också tiokompisar. Elev D valde att använda och använde talen 11, 9, 7 och 3.  
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E: Jaa klubba(11kr), kexchoklad(9kr), läsk(7kr) och äpple(3kr). 

I: Hur gör du då? 

E: Jag, tar klubba och kexchoklad ihop och sedan läsk och äpple. 

 

Utdraget visade att Elev D valde att använda tiokompisar vid fyra tal och räknade ihop 

11+9 och sedan 7+3.  

5.2.2. Störst först  

En annan kategori som kunnat urskiljas var att placera talen i storleksordning med största 

talet först. Följande elever visar när de valde att placera varor i storleksordning med det 

största talet först. Elev C använde strategin och valde att använda talen 22, 11 och 9.  

I: Korv(22kr), klubba(11kr) och kexchoklad(9kr). Hur tänker du nu? 

E: Att 22 och sen lånar jag från den och det blir 23 och sedan 10 dit och då blir det 

33 och sen + 9 som blir 42. 

Elev C räknade uttrycket som 22 +  1 +  10 = 33 (lånar 1 från kexchokladen och sedan 

10 från kexchokladen), 33 + 9 = 42. När eleverna fick använda fyra tal valde elev M att 

använda strategin med talen 22, 9, 7 och 3. 

I: Falukorv(22kr), kexchoklad(9kr), läsk(7kr) och äpple(3kr). Vilka två tar du först? 

E: Dem (falukorv och kexchoklad). 

 

Utdraget visade att eleven valde att placera fyra tal med det största talet först. Eleven valde 

att placera 7 och 3 som är tiokompisar sist i placeringen.  

5.2.3. Minst först  

Under analysen uppmärksammades att några elever använde en princip där de placerade 

varorna i storleksordning men med minst först. Elev B valde att använda strategin när tre 

varor skulle användas, eleven valde talen 3, 8 och 11. 

I: Så du har valt äpple(3kr), bröd(8kr) och klubba(11kr). När du räknar ut det här, 

vilka två varor lägger du ihop först? 

E: Dem äpple och bröd. Eller nej bröd och klubba. 

Först valde Elev B att ta talen 3+8 tillsammans men ändrade sig sedan till att använda 

8+11. Elev F valde att använda principen när fyra varor användes och valde talen 3, 7, 8 

och 9. 
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E: Okej. Jag tar äpple(3kr), läsk(7kr), bröd(8kr) och kexchoklad(9kr). 

I: Hur gör du nu då? 

E: Äpple och läsk som blir 10+8 som blir 18 och sedan 9, eller 17. 

Elev F beräknar uttrycket som 3 + 7 = 10, 8 + 9 = 17 och 10 + 17 = 27. Eleven valde 

att placera talet 3 först som är det lägsta talet av dem eleven använde. 

5.2.4. Storleksordning och tiokompisar  

En annan kategori som kunnat urskiljas var att några elever använde en princip där eleverna 

kombinerade storleksordning och tiokompisar. När eleverna använt sig av den här strategin 

har de använt det största eller det minsta talet först. Dock använde eleverna samtidigt 

tiokompisarna vid placering av varorna. Följande elever visar när de valt att placera varor 

i storleksordning och tiokompisarna. Elev D väljer att använda strategin med talen 11, 9 

och 7.  

I: Du tog klubba(11kr), kexchoklad(9kr) och läsk(7kr), Vilka två tar du först? 

E: Klubba och kexchoklad. 

Här valde eleven att använda störst först men även tiokompisar vid talen 11 och 9. En 

annan elev som valde att använda strategin var elev F när fyra varor fick användas med 

talen 3, 7, 8 och 9.  

E: Okej. Jag tar äpple (3kr), läsk (7kr), bröd (8kr) och kexchoklad (9kr). 

I: Hur gör du nu då? 

E: Äpple och läsk som blir 10+8 som blir 18 och sedan 9, eller 17. 

Elev F beräknar uttrycket som 3 + 7 = 10, 8 + 9 = 17 och 10 + 17 = 27. I det här 

utdraget valde eleven att placera talen i storleksordning med det minsta talet först och även 

tiokompisar med talen 3 och 7. Eleven väljer sedan att placera talen 8 och 9 som inte är 

tiokompisar men som är större än 7. 

5.2.5. Femkompisar 

Det fanns en annan strategi som urskildes och det var att eleverna använde femkompisar 

som innebär att elever kombinerar tal som tillsammans blir fem. Elev G använde strategin. 

E: Jag tar mjölk(12kr), äpple(3kr) och klubba(11kr). 

I: Vilka tar du först? 

E: Samma (visar mjölk och äpple).  
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I utdraget valde elev G att placera talen 12 samt 3 efter varandra eftersom 2 och 3 är 

tiokompisar. Eleven väljer även att addera 12 + 3 först i sin beräkning. När fyra tal 

användes valde elev A både femkompisar och tiokompisar när eleven skulle placera ut 

varorna med talen 12, 3, 22 och 8.  

I: Du tar mjölk(12kr), äpple(3kr), falukorv(22kr) och bröd(8kr). Vilka två varor tar 

du först när du räknar? 

E: Mjölk och äpple. 

I: Hur gör du sen? 

E: Då tar jag falukorven och brödet och ser vad det blir sen tar jag ihop med 15. 

Elev A visar att eleven använde femkompisarna vid 12+3=15, sedan tiokompisar vid 

22+8=30. Eleven valde även att utföra beräkning i den ordning som talen var placerade 

och räknade ihop 30+15=45.  

5.2.6. Slumpmässig ordning  

En annan strategi, eller kanske brist på strategi, som framträder i datamaterialet var att 

eleverna använde något som närmast kan beskrivas som en ”slumpmässig ordning”. Det 

innebär att de troligtvis inte haft någon avsikt med att placera varorna i den ordning de 

placerades. När fyra varor användes valde elev P att använda slumpmässig ordning och 

valde att placera talen 7, 8, 3 och 9 i kronologisk ordning.  

I: Läsk(7kr), bröd(8kr), äpple(3kr) och kexchoklad(9kr). Hur gör du nu? 

E: Som förut. 

I: Vilka två tar du först då? 

E: Äpple och kexchoklad. 

I utdraget valde Elev P placera ut talen men valde sedan att inte beräkna uttrycket i den 

ordning som talen var placerade. Det uppfattas som att den här metoden saknar strategi 

och blir ett bortfall.  

5.3. Hur beräknar eleverna i relation till varornas placering? 

Vid analysen framkom det att eleverna använde olika metoder när de skulle beräkna 

summan av varorna de valt att placera i en specifik ordning. I huvudsak har det noterats tre 

kvalitativt olika sätt som eleverna har gjort på. I den här studien benämns dessa sätt för 

vänster till höger, ändra ordning vid beräkning och para ihop två tal. Versalerna A, B, C 

och D används för att illustrera hur elever använde talen de valt ut.  
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5.3.1. Vänster till höger 

En aspekt som identifierades var beräkning från vänster till höger, alltså att eleverna 

verkade använda vänster-till-höger-principen. När några elever gjorde beräkningar 

ändrade de inte placeringarna av talen utan räknade från vänster till höger. Det var inte 

några elever som valde att räkna från höger till vänster. Elev A visar på följande sätt att 

den använde vänster-till-höger-principen. 

E: Då skulle jag ta bröd(8), äpple(3), mjölk(12), falukorv(22) 

I: Då lägger du dem i den ordningen som du räknar. 

E: Mm. 

I: Vilka två varor lägger du ihop först? 

E: Bröd som har 8 och sen lägger jag till 3(äpple) blir 11 sen läger jag till 12(mjölk) 

och sedan en till och en till och en till å så gör jag så. Då ska det ju bli, 11+12 blir, 

mm 23 

I: Hur gör du sen? 

E: Då tar jag falukorv(22) 

 

I utdragen valde eleven att placera ut talen 8, 3, 12 och 22. Eleven valde att räkna talen 

8 + 3 = 11, 11 + 12 = 23, 23 + 22 alltså beräknades talen i den ordning de var 

placerade. 

5.3.2. Ändrar ordning vid beräkning 

En annan aspekt som upptäcktes i analysen var att när eleverna gjorde beräkningar valde 

några att ändra ordningen av talen vid själva beräkningen. När eleverna använde tre varor 

uppmärksammades det att de ändrade ordning vid beräkningen på tre olika sätt, se figur 2. 

Den ordning som talen var placerade innan ordningen ändrades kallas för 𝐴 + 𝐵 + 𝐶. 

                                              

                                      Figur 3. Figuren visar tre olika placeringar av talen som användes vid beräkning. 

Elev B visar följande hur eleven beräknar ett utryck och väljer att ändra om ordningen till 

𝐵 + 𝐶 + 𝐴. 

I: Så du har valt äpple(3kr), bröd(8kr) och klubba(11kr). När du räknar ut det här vilka 

två varor lägger du ihop först? 

E: Dem: äpple och bröd. Eller nej bröd och klubba. 

𝐵 + 𝐶 + 𝐴      𝐴 + 𝐶 + 𝐵     𝐶 + 𝐴 + 𝐵 
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Elev B förklarade att eleven först tog 𝐴 + 𝐵 + 𝐶 men ändrade sig sedan till 𝐵 + 𝐶 + 𝐴. 

När eleverna använde fyra tal använde de två olika sätt att beräkna uttrycken på, se figur 

3. Den ordning som talen var placerade innan ordningen ändrades var 𝐴 + 𝐵 + 𝐶 + . 

 

                                        Figur 4. Figuren visar två olika placeringar av talen som användes vid beräkning. 

En elev som ändrade ordning vid beräkning av ett uttryck var elev O som använde 𝐴 +

𝐵 + 𝐷 + 𝐶 på följande sätt. 

I: Blommor(16kr), tuggummi(14kr), bröd(8kr) och korv(22kr). Vilka två tar du nu? 

E: 16 och 14 så blir det, 26. Sedan 4 blir det 30 och sedan tar jag 22 som blir 52 och 

sen 8, så det blir 60 igen. 

I utdraget beräknar elev O uttrycket som 16 + 10 =  26, eleven lånar 10 från ”tuggummi”. 

Sedan fortsatte eleven att räkna 26 + 4 = 30 eleven lägger till 4 från ”tuggummi”. Eleven 

fortsatte uträkningen med att addera korv 30 + 22 = 52 och sedan adderades bröd 52 +

8 = 60.  

5.3.3. Para ihop tal 

En metod som några elever använde vid beräkningar var att para ihop tal. Metoden 

användes flest gånger när eleverna fick använda fyra tal. Tidigare i studien har elev B 

använts som exempel men genom en annan aspekt visar eleven att den parar ihop vid tre 

tal på följande sätt. 

I: Så du har valt äpple(3kr), bröd(8kr) och klubba(11kr). När du räknar ut det här vilka 

två varor lägger du ihop först? 

E: Dem: äpple och bröd. Eller nej bröd och klubba. 

 

Eleven visar att den ändrar om ordningen av 𝐴 + 𝐵 + 𝐶 och parar istället ihop 𝐵 + 𝐶 och 

adderar sedan A. Vid fyra tal valde eleverna att para ihop tal på olika sätt och 𝐴 + 𝐵 + 𝐶 +

𝐷 visar den ordning som talen var placerade i början, se figur 4. 

 

                         Figur 5. Figuren visar de olika sätten som eleverna parade ihop tal 

𝐵 + 𝐴 + 𝐶 + 𝐷     𝐴 + 𝐵 + 𝐷 + 𝐶 

𝐵 + 𝐴 𝐶 + 𝐷    𝐶 + 𝐷 𝐴 + 𝐵    𝐴 + 𝐵 𝐶 + 𝐷    𝐴 + 𝐷 𝐵 + 𝐶 
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Elev K visar hur den använder ett av de olika sätten att para ihop tal. 

I: Och en till så du har fyra. Så du har äpple(3kr), klubba(11kr), kexchoklad(9kr) 

och läsk(7kr). 

E: Aa 

I: Hur gör du nu? Vilka två tar du först? 

E: Ee de här räknar man såhär 11 då blir det ju 14. Och det här blir ju alltså 16 och 

14+16 vänta, ee det blir, juste 30. 

Eleven beräknade uttrycket genom att para ihop 11 + 3 = 14, sedan parade eleven ihop 

9 + 7 = 16. Slutligen beräknade eleven 14 + 16 = 30. I den här beräkningen har elev K 

ändrat om ordningen och parat ihop talen som 𝐵 + 𝐴 𝐶 + 𝐷. En elev som parade ihop talen 

som C+D A+B var elev E som gjorde på följande sätt. 

I: Du har bröd(8kr), kexchoklad(9kr), läsk(7kr) och äpple(3kr). Vilka två varor tar 

du först? 

E: Läsk och äpple som är 10 

I: Hur gör du sen? 

E: Lägger till som förut 

I: Hur då? 

E: 9 och 8 är 17 + 10= 27 

I utdraget hade eleven placerat fyra tal i ordning som var 8, 9, 7 och 3. Metoden para ihop 

tal användes vid beräkning och talen 7 + 3 = 10 parades ihop och sedan parade eleven 

ihop talen 8 + 9 =  17. 

5.4. Hur motiverar eleverna att ordningen inte spelar roll? 

Under intervjuerna fick eleverna frågan om hur de visste att ordningen av talen gick att 

ändra. Nästan alla elever kunde ge en beskrivning och oftast handlade det om att det gick 

att ändra operationsordningen. Flera elever gjorde generaliseringar av associativa och 

kommutativa egenskaper när de besvarade frågan. Det fanns några elever som i tidigt skede 

visade att de kunde ändra om ordningen på talen utan att summan förändrades. Eleverna 

uttryckte sig på olika sätt om att operationsordningen inte hade någon betydelse. En elev 

uttryckte sig på följande sätt. 

Elev A: För att det blir fortfarande lika mycket för att det är fortfarande samma 

siffror (tal). 

Den här eleven menar att oavsett om ordningen av talen ändras är det fortfarande samma 

tal och summan blir alltid densamma. Det fanns även några elever som i stort sett 
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formulerade sig på liknande sätt som elev A. Under en av intervjuerna insåg elev F under 

en beräkning att summan blev densamma oavsett operationsordning och beskrev det på 

följande sätt: 

I: Kan du lägga dem i en annan ordning? 

E: Det blir ändå 27. 

I: Hur du än gör? 

E. Ja. Det här blir 27 och det här blir 27 (eleven flyttar om bilderna). 

Eleven använde talen 3, 7, 8, 9 och visade på olika ordningar som varorna kunde placeras 

i eftersom eleven ändrade ordningen av bilderna. Elev F uppmärksammade att det inte 

spelade någon roll i vilken ordning eleven placerade varorna. Summan blev ändå alltid 

densamma. Det fanns också en annan elev men som svarade på frågan två gånger på olika 

sätt.  

Elev J: Vi har gjort det mycket i klassrummet. Vi skriver ett mattetal och sen ändrar 

ordning som med varorna. Jag tar bort och lägger till. Tar jag bort en här (en vara) 

så får jag lägga den någon annanstans. 

Senare under intervjun förklarar eleven på följande sätt. 

Elev J: För att, för att, vad heter det. Kan ju visa på olika sätt hur de är. Man kan ta 

på två sätt annars lär man sig aldrig något nytt. 

Utifrån elevens första svar går det att antyda att eleven fått syn på grundläggande principer 

till möjligtvis associativa eller kommutativa egenskaper eftersom den har förstått att det 

går att ta bort och lägga till, alltså ändra ordningen. När eleven svarar på frågan andra 

gången ändrar eleven sin förklaring. Det var ytterligare några elever som resonerade på 

andra sätt än vad tidigare elever har gjort.  

Elev I: (Eleven visar olika ordningar) Detta blir som du sa förut (summan).  (Eleven 

visar på en annan ordning). Det blir som jag sa förut (summan). 

Elev M: Jag bytte håll och lite så. 

Elev I har visat visuellt under samtalet hur den tänker men förklarar inte med ord hur den 

visste att operationsordningen går att förändra. Trots att eleven inte uttryckt det verbalt kan 

det ändå anses att eleven visar på generalisering av associativa och kommutativa 

egenskaper. Elev M gav ett mer kryptiskt svar och beskrev att riktningen ändrades. Om det 

var underförstått att eleven förstod de associativa eller kommutativa egenskaperna 
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uppfattades inte. Under intervjuerna var det fyra elever som använde ”vet inte” som svar 

när de skulle svara på frågan om varför det går att ändra om operationsordningen.  

5.5. Sammanfattning 

Eleverna i studien visar att de valde ut varor(tal) efter två principer. Några elever valde 

vara(tal) utifrån vad det var för något på bilderna och andra elever valde vara utifrån vad 

det fanns för tal att välja på. Eleverna placerade varor(tal) efter olika principer och använde 

varierande strategier. De strategier som uppmärksammades var tiokompisar, störst-först, 

minst-först, storleksordning och tiokompisar, femkompisar och slumpmässig ordning. 

Eleverna gjorde beräkningar i relation till varornas placeringar och eleverna valde att göra 

enligt vänster-till-höger-principen, ändra ordning av talen och para ihop tal på varierande 

sätt. När eleverna fick frågan om hur de visste att operationsordningen gick att förändra 

svarade de på olika sätt. Majoriteten av eleverna svarade ungefär att operationsordningen 

gick att förändra eftersom summan ändå blev densamma och ett fåtal elever svarade vet ej. 
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6. Diskussion 

I det här kapitlet diskuteras först metoden för studien och sedan följer en diskussion om 

studiens resultat i relation till tidigare forskning och styrdokument. Slutligen avslutas 

studien med förslag på vidare forskning. 

6.1. Metoddiskussion 

Studien utfördes på en grundskola med årskurserna F-6. Skolan valdes eftersom det var 

enkelt att få tillgång till elever i årskurs 1. På många sätt var det positivt att välja en skola 

där det fanns en viss relation till eftersom jag var delvis känd av eleverna. Intervjuerna 

genomfördes i en naturlig miljö för eleverna som de var vana att vistas i och där de kunde 

vara avslappnade. Dock var det mycket rörelse utanför rummet vi befann oss i och andra 

personer kunde komma in i rummet där vi satt. Det skedde två gånger under alla intervjuer 

vilket gjorde att eleverna kom av sig en kort stund men det bedömdes ha en obetydlig 

effekt på intervjuernas kvalitet.  

Vid insamling av data fanns det svårigheter med att vara objektiv och inte påverka eleverna 

när de fick svara på frågor. Det gav istället möjligheten till att lyfta intressanta resonemang 

och ställa följdfrågor. Som stöd under intervjuerna användes lappar med en bild på en vara 

samt ett varupris. Det var några elever som fokuserade på bilderna i början av intervjuerna, 

det kan även ha bidragit till hur eleverna gjorde sina val av tal. Några elever valde bilder 

utifrån vad det fanns att välja på och valde inte utifrån talen. De flesta eleverna 

kommenterade vad det var på bilderna i början av intervjuerna och det medförde att 

bilderna fick mer uppmärksamhet än vad som var planerat. Dock kan det faktiskt inneburit 

att eleverna granskade priset som stod på varje bild.  

Elevernas matematikböcker visade att de har arbetat med kommutativa lagen med tal under 

tio, men om eleverna var medvetna om att det var just den lagen de använde är oklart. 

Eleverna har inte arbetat med associativa lagen men datan från intervjuerna visar att några 

elever använde den ändå. En elev nämnde att de hade arbetat med att flytta om ordningen 

av tal i klassen och eleven använde sig också av kommutativa lagen vid en av 

beräkningarna. Eleverna fick arbeta med låga tal i den här studien för att deras 

självförtroende skulle stärkas och att de inte skulle bli skrämda för att delta i samtalen bara 

för att de inte kunde hantera talen. Dock behövde eleverna egentligen inte kunna göra 
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beräkningar under deluppgifterna som användes för att visa vad de kunde eller inte. Alltså 

hade högre tal kunnat användas för att testa deras förmåga utan att göra beräkningar.  

Under hela processen har studiens frågeställningar varit i beaktande och det kan anses bidra 

till att validiteten ökar. Analysen av transkriberingarna gjordes med frågeställningarna som 

fokus, och samtalen blev granskade flera gånger vilket också kan öka validiteten (Bryman, 

2011). Intervjuguiden prövades med hjälp av en pilotstudie av två elever och modifierades. 

Ljudupptagningar blev transkriberade och analysen bearbetades i flera steg för att få ett 

sanningsenligt resultat och för att studiens validitet ska öka (Kvale & Brinkmann, 2014).  

Subjektiva tolkningar kan påverka reliabiliteten för studien. Reliabiliteten för studien kan 

också minskat eftersom kontaktuppgifterna inte får vara offentliga (Kvale & Brinkmann, 

2014). Tidigt under arbetets uppbyggnad konstaterades det att det skulle bli svårt att kunna 

styrka reliabiliteten i studien eftersom det endast är en person som har gjort arbetet. Det 

har dock funnits tillgång till handledning som kritiskt granskat arbetets progress (Bryman, 

2011).  

Den forskning som finns med i studien är från år 1984 till 2018. Därför kan reliabiliteten 

för studien diskuteras. Den forskning som är över 20 år gammal finns med i studien för att 

det inte finns någon annan forskning om ämnet. Studierna som finns med i forskningen är 

även internationella och därför kan det ha en orsak till att resultatet i den här studien skiljer 

sig emot deras. Det är möjligt att den internationella forskningen liknat resultatet i studien 

om all forskning skapats efter år 2010. Om det funnits mer nationell forskning hade 

troligen resultaten i studierna liknat det resultat som den här studien visar.  

Studiens syfte var att undersöka om elever i de tidiga skolåren är medvetna om de lagar, 

regler och strategier som bygger strukturen i aritmetiska uttryck. Det kan diskuteras om 

metoden som använts ger tillfälle att undersöka det här. Min egen bedömning är att 

analysen av intervjuerna skapar en tydlig grund för att uttrycka hur eleverna gör. Därför 

bedömer jag att den här studien har en god validitet. Det går inte att nå en elevs exakta 

uppfattning (Marton & Booth, 2000). Som tidigare nämnts är det svårt att resonera om 

reliabiliteten för studien när det endast har varit en individ som utför den (Bryman, 2011).  

Det handlar mycket om metoden som användes för att göra datainsamling vilket gav elever 

möjligheten att utveckla sina svar. Dock anser jag att resultaten skulle bli samma eller 

likartade om en studie skulle utföras med samma intervjuguide (bilaga 1) och likartade 
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frågeställningar. För att stärka trovärdigheten av resultatet hade det eventuellt kunnat nå 

ett mer mättat material om fler elever och olika skolor deltagit i studien. Men i den här 

studien deltog 16 elever från en klass med 17 elever. 

6.2. Resultatdiskussion  

I det här kapitlet kommer frågeställningarna i studien att besvaras.  

6.2.1 Vilka räknelagar använder eleverna? 

Resultatet visar att eleverna i den här studien har grundläggande principer om associativa 

och kommutativa egenskaper. Eleverna fick använda tre eller fyra varor. Det finns en 

möjlighet att eleverna tyckte att det var svårt med fyra termer men det var ingenting som 

uttrycktes. När eleverna gjorde olika uträkningar uppmärksammades en av de principer 

som användes som var ändra ordning vid beräkning. Då fanns det några elever som valde 

att använda associativa och kommutativa egenskaper. När eleverna använde tre varor 

användes både associativa och kommutativa lagen, men när de använde fyra varor var det 

enbart kommutativa lagen som användes. Det här resultatet liknar Warrens (2003) studie 

eftersom eleverna visade att de lättare förstod den kommutativa lagen än den associativa.  

I den här studien har eleverna visat att de har en större förståelse för kommutativa 

egenskaper genom att eleverna använder lagen när tre eller fyra tal kan användas. 

Resultatet skiljer sig dock ifrån det som Headlam (2013) menar eftersom eleverna i den 

studien saknade förståelse för kommutativa lagens egenskaper. Eleverna i den här studien 

har visat att de har grundläggande kunskaper om kommutativa egenskaper vid räknesättet 

addition. Det är intressant att eleverna visat förståelse för associativa egenskaper när de 

endast arbetat med den kommutativa lagen i klassrummet enligt läromedlet. Det skiljer sig 

ifrån Tent (2006) som hävdar att elever har svårt att skilja på lagarna men i den här studien 

har elever valt att inte använda associativa egenskaper vid uttryck med fyra varor.  

Eleverna i den här studien har visat att de inte övergeneraliserar den associativa lagens 

egenskaper som Linchevski och Livneh (1999) hävdar utan eleverna är aktsamma med 

användandet. Resultatet i den här studien visar att eleverna förstått att addition har 

associativa egenskaper. Det skiljer sig ifrån vad Headlam (2013) menar i sin studie då 

eleverna saknat kunskaper om vilka räknesätt som har associativa egenskaper. Det hade 
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varit intressant att veta hur eleverna i studien hade använt lagarna vid uttryck med fler 

räknesätt. 

6.2.2. Vilka räkneregler använder eleverna? 

När eleverna gjorde beräkningar var det några elever som valde att använda principen att 

para ihop tal, vänster-till-höger-principen och slumpmässig ordning. I den här studien har 

det uppmärksammats att eleverna som parar ihop tal antingen parar ihop dem i den 

kronologiska ordningen eller ändrar om ordningen. Resultatet skiljer sig ifrån Liebenberg, 

Linchevski, Sasman & Olivier (1999) studie som menar att elever parar ihop tal från 

vänster till höger. De menar även att elever parar ihop tal utan att reflektera över vilka 

räknesätt som finns. Eleverna i den här studien har visat att de haft förståelse för hur 

addition kan användas. Det skulle vara intressant att låta eleverna beräkna uttryck som 

innehåller flera räknesätt för att ta reda på om de fortfarande har förståelse när principen 

para ihop tal kan användas. 

När några elever i studien skulle beräkna summan av olika uttryck använde de vänster-till-

höger-principen. Det kan ha påverkat eleverna redan från början att de räknade från vänster 

till höger eftersom de skulle placera bilderna i den ordning de skulle beräkna. Några elever 

valde att räkna från vänster till höger även när uträkningarna blev mer komplicerade för 

dem. Eleverna hade istället kunna förenkla uträkningarna om ordningen av talen ändrades. 

Troligtvis reflekterade inte eleverna över det eller hade inga kunskaper om att ordningen 

gick att ändra. Resultatet liknar det Blando, Kelly, Schneider och Sleeman (1989) fann i 

sin studie då eleverna visade att de inte reflekterade över när det går att beräkna uttryck 

från vänster till höger. Det liknar även resultatet som Lee et al. (2013) upptäckte i sin studie 

eftersom eleverna visade att de inte väljer att beräkna uttryck från vänster till höger när det 

egentligen underlättar beräkningar.  

I den här studien har några elever gjort det mer komplicerat när de valt att räkna med 

vänster-till-höger-principen. Deluppgifterna i studien har enbart bestått av att beräkna 

summan men om eleverna hade fått beräkna uppgifter med flera räknesätt i ett uttryck hade 

resultatet troligtvis blivit annorlunda. Det är även en reflektion som Papadopoulos (2015) 

delar eftersom elever kan beräkna fel vid uttryck där flera räknesätt ingår och har olika 

prioritet.  Något som kan diskuteras är hur bra metod vänster-till-höger-principen är 
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eftersom det kan ge felaktiga resultat eller försvåra beräkningen av uttryck. Det är även 

något som Headlam (2013) hävdar är ett förekommande fenomen bland elever. 

6.2.3. Vilka räknestrategier använder eleverna? 

Eleverna använde olika strategier när de placerade varorna. Det var strategierna 

tiokompisar och störst-först som användes av nästan alla elever. Resultatet liknar det 

Baroody och Gannon (1984) hävdar i sin studie eftersom det är vanligt förekommande att 

elever väljer räknestrategin störst-först och att det är en mycket lämplig strategi vid uttryck 

med lägre tal.  

I den här studien var det några elever som använde sig av räknestrategin femkompisar. Det 

liknar resultatet i Thompsons (1999) studie där elever använder strategin användning av 

fem vilket faktiskt kan ses som liktydigt med strategin femkompisar. Resultatet i den här 

studien visar att eleverna använder femkompisar för att para ihop de tal som tillsammans 

blir fem. Dock använder eleverna i Thompsons (1999) studie användning av fem för att ta 

ut och para ihop två femmor som tillsammans bildar tio. Det kan istället kopplas till 

räknestrategin tiokompisar. I den här studien använde eleverna tiokompisar för att placera 

de tal som tillsammans bildar summan 10. Det kanske är så att tiokompisar och 

femkompisar har kvalitativa likheter och att de egentligen tillsammans skulle kunna utgöra 

en egen kategori.  

Eleverna i studien har visat att de använt både storleksordning och tiokompisar 

tillsammans. En räknestrategi som har använts men som inte nämnts i tidigare forskning 

är minst-först. Eleverna kanske väljer att placera det minsta talet först för att de vill börja 

med något de tror är enklare att addera. Resultatet i studien har visat att eleverna kan 

använda flera olika räknestrategier och det går i linje med Thompsons (1999) studie där de 

menar att elever i tidiga skolår bör få kunskap om olika räknestrategier. 

6.2.4. På vilka sätt uttrycker eleverna generaliseringar av 

dessa lagar? 

I början av intervjuerna fick eleverna först välja tre varor och sedan fyra. Något som 

uppmärksammades var att några elever troligtvis valde varor efter vilken vara som fanns 

på bilden medan andra elever undersökte vilka tal som fanns att välja mellan. Det fanns 

tecken på elever som visade att det var svårt att summera värdet av varorna. De eleverna 
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valde varor med högre tal och det underlättade inte för dem när de skulle beräkna summan. 

Några elever valde varor utifrån vad som fanns på bilderna men valde sedan varor som de 

hade lättare att beräkna summan av. När eleverna valde varor efter talen (för att underlätta 

beräkningarna) visade de kunskaper om att kunna generalisera egenskaper. Resultatet 

liknar det eleverna i Carpenter et al. (2003) studie visade kunskaper om. Några elever i den 

här studien visade att de valde utifrån vilka tal det fanns att välja på. Resultatet visar att 

eleverna hade kunskaper om matematiska egenskaper och att de kunde använda 

grundläggande operationer, alltså se relationen mellan tal. Det hävdar även Jacobs et al. 

(2007) i sin studie att elever i yngre åldrar kan. 

Tidigt vid intervjuerna insåg de flesta eleverna att operationsordningen gick att förändra 

utan att summan ändrades. Alla elever som medverkade i studien fick svara på frågan om 

hur de visste att operationsordningen gick att ändra men det var fyra elever som svarade 

vet ej. Det går att diskutera om det var att eleverna faktiskt inte visste, att de inte orkade 

svara eller att eleverna inte kunde uttrycka sig? Möjligtvis kan det vara på sådant sätt som 

Jacobs et al. (2007) beskriver att eleverna ännu inte har ett relationellt tänkande och därför 

inte kan se matematiska uttryck som en helhet. Dock beskrev tolv elever som deltog att de 

kunde se matematiska uttryck som en helhet. De beskrev även associativa och 

kommutativa egenskaper fast de uttryckte sig på olika sätt. Som Watson (2007) menar är 

det lättare för elever att generalisera om det finns något mönster som går att observera. 

Möjligtvis kan eleverna ha uppfattat ett mönster de fick syn på under de olika 

beräkningarna och såg vad som skiljde dem åt. Elev F uppfattade ett mönster redan innan 

eleven fick besvara frågan och uppmärksammade att summan ändå blev den samma oavsett 

operationsordning. 

Eleverna i studien förklarade i slutet av intervjun att det alltid blev samma summa och att 

operationsordningen gick att ändra. Carpenter et al. (2013) menar att elever i de lägre 

åldrarna kan ha en utvecklad uppfattning av likhetstecknets betydelse. Det har även 

eleverna i den här studien visat kunskap om. De hävdar även att elever i lägre åldrar kan 

generalisera de egenskaper som används vid beräkningar och även har förståelse för 

grunderna i algebra (ibid). Resultatet i den här studien bekräftar att elever har förståelse 

för att operationsordningarna går att ändra när de beräknar med addition oavsett om det är 

tre eller fyra tal de använder. Den reflektionen liknar det Fujii (2003) beskriver om att 

elever kan diskutera och generalisera om algebra innan de lärt sig det formella algebraiska 
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språket. Eleverna använde ett relationellt tänkande och det liknar det Jacobs et al. (2007) 

kopplar ihop med att det måste finnas en förståelse för egenskaperna vid associativa och 

kommutativa lagen. Det fanns elever som svarade ”vet inte” men de har ändå visat att de 

förstår att det går att ändra operationsordning eftersom de faktiskt har gjort det under 

beräkningarna. Därför går det att diskutera om eleverna verkligen behöver kunna uttrycka 

sig relationellt för att kunna generalisera aritmetik. Det var flera elever i den här studien 

som kunde förklara att operationsordningen inte hade någon betydelse. Det innebär att 

eleverna generaliserade associativa och kommutativa egenskaper. Eleverna visade att de 

hade förståelse för kommutativa lagens egenskaper trots att Headlam (2013) hävdar det 

motsatta utifrån sin studie. Resultatet i den här studien visar även att några elever placerade 

varor i slumpmässig ordning. Dock kan de elever som placerat varor i den ordningen haft 

idén om att ordningen inte spelar roll. 

Den här studien tog sina utgångspunkter bland annat i Headlams (2013) påstående att 

många elever inte vet vilka räknesätt som har associativa egenskaper. Med studien ville 

jag också utmana läroplanens styrning mot att de generella egenskaperna kommer in först 

i årskurs 7–9 (skolverket, 2018). Jag anser att jag med stöd av denna data kan visa att till 

och med elever i den här studien visar förståelse för generella egenskaper som 

associativitet och kommutativitet.   

6.3. Vidare forskning  

Eleverna i den här studien har visat att det finns flera olika sätt att välja ut tal, att det finns 

flera principer att placera tal, att beräkningar kan göras på flera olika sätt och att det går att 

motivera sig på olika sätt om samma sak. Den här studien har visat att elever i årskurs 1 

kan använda både räknelagar, räkneregler, räknestrategier och uttrycka sig generellt om 

associativa och kommutativa lagarna.  

Det vore intressant om kommande forskning undersökte hur elever gör med lagarna, 

reglerna och strategierna vid uttryck som innehåller fler räknesätt än endast addition. Det 

kan även vara lämpligt att vara ännu mer djupgående vid samtalen och att elever utvecklar 

sina svar för att samla in mer data. Även en granskning av läroplanen vore lämplig eftersom 

eleverna i den här studien visat att de kan föra resonemang trots att de bara går i årskurs 1.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Intervjuguide  

Frågeställning: Vilka räknelagar, räkneregler eller räknestrategier använder eleverna? 

• Du får välja tre olika varor (se figur 1) och lägg dem i den ordning som du räknar. 

o Vilka två varor lägger du ihop först? 

o Kan du lägga ihop i en annan ordning? 

• Nu får du istället välja fyra varor. 

• Lägg dem i den ordning som du räknar. 

o Vilka varor lägger du ihop först? 

o Kan du lägga ihop i en annan ordning? 

Frågeställning: På vilka sätt uttrycker eleverna generaliseringar av dessa lagar/regler? 

• Hur visste du att man kan lägga ihop i vilken ordning som helst? 

Egna funderingar som kan bilda frågor  

• Använder eleven matematiska begrepp vid sina resonemang? 

• Beräknar eleven de matematiska uttrycken med en oväntad metod? 

• Sker något som skulle kunna bilda en fråga? 
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Bilaga 2 Samtyckesblankett  

                      
Hej! 

Mitt namn är Sanna Linder och jag går åttonde terminen på lärarutbildningen inriktning F-

3 på Jönköping University. Jag arbetar just nu med en forskningsstudie inom matematik.  

Jag skulle vara mycket tacksam om ditt barn kan vara med i min undersökning. 

Undersökningen kommer genomföras i form av ett samtal mellan mig och ditt barn. 

Samtalet kommer dokumenteras med hjälp av en ljudinspelning. Allt inspelat material 

kommer att avidentifieras dvs inte kunna koppla materialet till just ditt barn. Materialet 

kommer endast användas för forskning. 

 

Deltagandet är frivilligt och ditt barn har rätt att avbryta sitt deltagande när som 

helst och utan att ange någon anledning.  

Om du/ni har frågor om min undersökning hör gärna av dig/er till mig. 

Hälsningar  

Sanna 

Kontaktuppgifter 

Sanna Linder, xxx 

 

Godkänner du att ditt barn deltar i studien? 

 

Ja, jag har tagit del av ovanstående information och godkänner att mitt barn deltar 

i studien. 

 

Nej, jag vill inte att mitt barn deltar i studien. 

 

 

Vårdnadshavares namnteckning:  

 
Barnets namn: 

 


