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1 Inledning  
Taluppfattning är ett begrepp som är ständigt återkommande inom matematiken. För att elever 

ska kunna gå vidare och utvecklas matematiskt krävs det att de har en bra taluppfattning. För att 

kunna operera med tal behöver elever behärska talen och deras egenskaper samt ha en känsla för 

hur de är uppbyggda. En grundläggande taluppfattning innebär att elever har kunskap om talens 

ordning och grannar. Det innebär även att ha en känsla för det decimala positionssystemet och 

övergångar inom detta. Elever måste ha kännedom och kunskap om de grundläggande räknela-

garna samt kunna dela upp tal i termer och faktorer. De behöver kunna avgöra talens storleks-

ordning och ha kunskaper om hur de kan avrundas (Löwing, 2008).  

Räknelagar och räkneregler utgör en viktig del i den grundläggande matematikundervisningen. 

När lagar och regler introduceras tidigt i undervisningen underlättar det för elever att utveckla 

sina förmågor i att föra resonemang, bygga begrepp och se samband. Dessa förmågor är viktiga 

för att elever senare ska kunna generalisera aritmetiken till andra områden inom matematiken 

(Skolverket, 2013). 

De grundläggande räknelagarna inom aritmetiken är den kommutativa, associativa och distribu-

tiva lagen. Den här studien fokuserar på den associativa lagen. Den brukar beskrivas som 

𝑎 + 𝑏 + 𝑐 = 𝑎 + 𝑏 + 𝑐  eller 𝑎×𝑏 ×𝑐 = 𝑎×(𝑏×𝑐) och kan användas för uttryck med addition 

eller multiplikation som består av fler än två termer eller faktorer. Den associativa lagen kan ses 

som en strategi när det gäller att förenkla, gruppera och operera med tal i matematiska uttryck 

med addition eller multiplikation. Lagen visar på att resultatet i ett sådant uttryck inte påverkas av 

vilka tal som tidsmässigt beräknas först. 

Genom en översiktlig granskning av tidigare forskning har vi upptäckt att det finnas en koppling 

mellan förståelse av den associativa lagen och övergången mellan aritmetik och algebra. De 

grundläggande räknelagarna utgör ett begrepp inom aritmetiken som när de bemästras, enligt 

Tent (2006) möjliggör för elever att lyckas inom algebra. Hon menar att förståelse för 

aritmetikens lagar hjälper elever att uppfatta algebra som generaliserad aritmetik. Flera forskare 

betonar enligt Linchevski (1999) att elevers problem med den algebraiska strukturen i 

matematiska uttryck delvis beror på svårigheter som har sitt ursprung i deras förståelse för 

strukturer inom aritmetiken.  
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2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka hur den associativa lagen beskrivs och uppfattas enligt mate-

matikdidaktisk forskning.  

Detta syfte vill vi uppfylla genom att med hjälp av matematikdidaktisk forskning besvara följande 

frågeställningar: 

• I vilka sammanhang diskuteras associativa lagen? 

• Hur används associativa lagen? 

• Vilka uppfattningar har elever och lärare av associativa lagen? 

• Vad är skillnaden mellan associativa lagen och associativitet? 
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3 Bakgrund 
Aritmetiken är det område inom matematiken som berör beräkningar av tal med de fyra 

räknesätten. De fyra räknesätten och operationer med dessa hör ihop med flera egenskaper och 

regler. Några av dessa egenskaper benämns som de grundläggande aritmetiska räknelagarna. 

Denna studie fokuserar på den associativa lagen som är en av dessa grundläggande räknelagar. 

3.1 Aritmetik och algebra  

Många elever kommer till skolan väl förberedda för att lära sig matematik, vilket många lärare 

misslyckas att ta tillvara. Detta misslyckande leder till att elever inte lyckas lära sig grunderna i ma-

tematiken och därför heller inte lyckas att generalisera sina kunskaper till högre talområden 

(Löwing, 2009). 

Två stora områden inom matematiken är aritmetik och algebra. Aritmetik härstammar från de 

antika civilisationerna. Ordet aritmetik kommer från grekiskan och betyder räknelära. Aritmetik 

är den gren av matematiken som studerar de fyra räknesätten, potenser och rotutdragningar 

(Kiselman & Mouwitz, 2008). De fyra räknesätten är addition, subtraktion, multiplikation och 

division. Dessa räknesätt är inte fristående från varandra, de är sammanbundna med lagar och 

regler för relationer dem emellan. Exempel på relationer mellan räknesätten är att subtraktion är 

den motsatta eller inversa operationen till addition och division är den motsatta eller inversa 

operationen till multiplikation1 (Grevholm, 2012). Alla operationer med de fyra räknesätten är så 

kallade binära operationer. Att en operation är binär betyder att operationer endast kan utföras på 

två element av ett uttryck åt gången oavsett hur många element som ingår i uttrycket. Till 

aritmetiken finns en uppsättning räknelagar och räkneregler som beskriver egenskaper hos tal och 

ordning i vilken operationer kan utföras (kap. 3.2). 

Algebra är det område inom matematiken där grupper, ringar, kroppar och liknande strukturer 

studeras (Kiselman & Mouwitz, 2008). Grevholm (2012) beskriver algebra som ett system som 

använder sig av bokstavssymboler som kan ha olika betydelser beroende på sammanhang. Bok-

stavsymbolerna kan representera tal som är okända men specifika, godtyckliga eller generali-

serade. De kan också utgöra variabler i formler och funktioner.  

I kommentarmaterialet till kursplanen i matematik (Skolverket, 2011a) beskrivs algebraisk 

kunskap som förmågan att kunna använda bokstäver istället för tal för att uttrycka beräkningar på 

                                                        

 

1 Division är den motsatta eller inversa operationen till multiplikation vid arbete med talmängderna rationella tal, 
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ett generellt sätt. Den algebra som elever först möter i den svenska grundskolan handlar om 

matematiska likheter och matematiska mönster. Den tidiga algebraundervisningen berör 

likhetstecknet och dess betydelse, mönster i talföljder samt geometriska mönster. Undervisningen 

angående matematiska likheter leder efterhand till att elever utvecklar förståelse för att ett 

tomrum i en matematisk likhet kan ersättas av en bokstav. Denna förståelse utgör en grund för 

den fortsatta algebraundervisningen (Skolverket, 2011a).  

Inom den matematikdidaktiska forskningen framstår gränsen mellan aritmetik och algebra som 

flytande och det kan vara svårt att dra en strikt skiljelinje mellan de två matematiska områdena. 

Algebra benämns ibland som generaliserad aritmetik, vilket enligt Slavits (2006) beskrivning, 

innebär att det genom aritmetikens beräkningar går att identifiera mönster och egenskaper för 

operationer som kan generaliseras till algebraiska regler. Kaput (2008) betonar, att kärnan i 

algebra som generaliserad aritmetik ligger i att aritmetikens operationer, och de egenskaper som 

är förknippade med dessa, generaliseras och överförs till algebra. Det inkluderar resonemang om 

generella relationer och deras form samt att skapa länkar och sammanhang mellan aritmetikens 

strukturer som kan föras över till algebra. Generaliserad aritmetik handlar om att kunna se på 

formen i ett aritmetiskt uttryck, i motsats till att se till uttryckets värde vid beräkningar (Kaput, 

2008).  

3.2 Räknelagar och räkneregler 

Aritmetik och dess operationer med tal är kopplad till ett antal räknelagar och räkneregler. De 

grundläggande aritmetiska räknelagarna är den kommutativa lagen, associativa lagen och distribu-

tiva lagen. Dessa lagar återfinns, trots sitt ursprung i aritmetiken, även inom algebra och i gräns-

landet mellan dessa matematiska områden. Räknelagarna utgörs inte av lagar som måste följas, 

utan är en beskrivning av egenskaper kopplade till en viss talmängd (McIntosh, 2008).  

Det finns tre grundläggande aritmetiska räknelagar. Den första är den kommutativa lagen som 

gäller för operationerna addition eller multiplikation och beskrivs symboliskt som 𝑎 + 𝑏 = 𝑏 + 𝑎 

för addition och som 𝑎×𝑏 = 𝑏×𝑎 för multiplikation. Den kommutativa lagen beskriver egen-

skapen att det i operationer med addition eller multiplikation är möjligt att byta plats på termer 

eller faktorer i uttrycket utan att summan eller produkten förändras (Carpenter, Loef Franke & 

Levi, 2003; Kiselman & Mouwitz, 2008). 

Den andra av dessa räknelagar är den associativa lagen och den berör i någon mening ordningen i 

vilken operationer utförs. Till skillnad från den kommutativa lagen, där talen fysiskt byter plats, 

handlar den associativa lagen om vilken del av uttrycket som opereras med först, i tidsmässig 

ordning. Den associativa lagen gäller för operationerna addition eller multiplikation, symboliskt 
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beskriven som 𝑎 + 𝑏 + 𝑐 = 𝑎 + (𝑏 + 𝑐) för addition och som (𝑎×𝑏)×𝑐 = 𝑎×(𝑏×𝑐) för multi-

plikation Principen är densamma som för den kommutativa lagen vilket innebär att summan eller 

produkten inte förändras av operationsordningen (Carpenter et al., 2003; Kiselman & Mouwitz, 

2008). 

Den tredje grundläggande aritmetiska räknelagen är den distributiva lagen. Den distributiva lagen 

gäller för operationer med multiplikation och addition2 och den handlar om att distribuera eller 

fördela multiplikationen över additionen2. Symboliskt beskrivs lagen  𝑎× 𝑏 + 𝑐 = 𝑎×𝑏 + 𝑎×𝑐 

vilket betyder att båda additionstermerna måste multipliceras med faktorn innan de adderas 

(Carpenter et al., 2003; Kiselman & Mouwitz, 2008). 

Utöver dessa lagar som beskriver räkneoperationernas egenskaper kopplat till tal finns ett antal 

konventioner för hur vi räknar. Dessa konventioner kallas för prioriteringsregler och vänster- till 

högerprincipen. Prioriteringsreglerna är till för att avgöra i vilken ordning operationer ska utföras. 

Prioriteringsreglerna gäller i följande ordning (Kiselman & Mouwitz, 2008):  

• Parenteser beräknas alltid först 

• Potenser 

• Multiplikation och division, samma prioritet 

• Addition och subtraktion, samma prioritet 

Grevholm (2012) har inte med parenteser i sin beskrivning av prioriteringsreglerna. Istället 

beskriver hon parenteser som ett tillägg som används för att bryta prioriteringsordningen. Om ett 

uttryck innehåller flera parenteser, beräknas dessa efter vilken prioritet operationen inom 

parentesen har, utifrån ovanstående prioriteringsordning. I matematiska uttryck med blandade 

räknesätt där inget av räknesätten har högre prioritet än det andra, beräknas uttrycket enligt 

vänster- till högerprincipen. Prioriteringsreglerna och vänster-till högerprincipen är konventioner 

vi följer när vi utför beräkningar. 

3.3 Matematiskt tänkande 

Matematiskt tänkande är ett brett begrepp som innefattar många olika delar, och det är därför 

svårt att hitta en definition av begreppet som tydligt beskriver vad ett matematiskt tänkande 

innebär. 

                                                        

 

2 Det går också på samma sätt, distribuera multiplikationen över subtraktion (Carpenter et al., 2003). 
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Carpenter et al. (2003) framhåller att ett matematiskt tänkande tar lång tid att utveckla och att det 

därför är viktigt att elever ges möjlighet att påbörja denna utveckling tidigt i grundskolan. Stacey 

(2006) beskriver det matematiska tänkandet som en process som stimuleras av andra processer. 

Hon anför att en viktig komponent i utvecklandet av det matematiska tänkandet, utgörs av 

förmågan att se på världen ur en matematisk synvinkel. Genom att betrakta världen ur en 

matematisk synvinkel gynnas sökandet efter en logisk förklaring.  

Enligt Carpenter et al. (2003) är det viktigt att utveckla ett matematiskt tänkande då det utgör en 

brygga mellan aritmetik och algebra. De framhåller att när elever själva börjar fundera över 

matematiska relationer, vilka påståenden som är sanna eller falska för ett uttryck samt öppna 

utsagor, kan de börja få syn på sin egen förståelse och sitt eget tänkande. Carpenter et al. (2003) 

hävdar att matematiskt tänkande inte är något som kan undervisas som ett ämne, det växer istället 

fram genom förståelsen för matematiska begrepp och de färdigheter som elever utvecklar. 

Forskarna beskriver även att många elever genom undervisningen, lär sig att aritmetik endast 

handlar om att göra beräkningar, vilket inte utgör någon grund för algebra. De menar att denna 

syn på aritmetik inte ger elever någon möjlighet att få syn på de egenskaper som gör operationer 

med tal möjliga. När elever inte förstår aritmetikens egenskaper får de också svårt att förstå de 

procedurer som ingår i lösandet av ekvationer och förenklandet av uttryck. Elevers bristande 

förståelse gör det svårt att generalisera aritmetikens egenskaper till algebran vilket är en viktig del 

i det matematiska tänkandet (Carpenter et al., 2003). 

3.4 Styrdokument 

Matematikundervisningen i den svenska skolan ska utgå från kursplanen för ämnet matematik. 

En del av syftet med matematikundervisningen i skolan är att elever ska utveckla kunskaper om 

matematik inom flera ämnesområden, och därigenom få tilltro till sin egen förmåga att använda 

matematiken i olika sammanhang. Elever ska genom matematikundervisningen ges förutsättning-

ar att bli förtrogna med de begrepp och metoder som är grundläggande inom matematiken (Skol-

verket, 2011b). 

Undervisningen ska ge elever möjlighet att utveckla kunskaper gällande matematiska begrepp och 

sambanden mellan dessa. Genom att elever utvecklar kunskaper om olika matematiska metoder 

begränsas den tankemässiga insats som behövs för att utföra svåra beräkningar. Kunskaper om 

metoder minskar arbetsbördan vid beräkningar och eleven kan istället fokusera på svårare 

problem. För att elever ska kunna föra generella resonemang vid problemlösning behöver de 

algebraiska kunskaper, vilka även är nödvändiga i deras fortsatta studier (Skolverket, 2011a). 
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Kunskap och undervisning om de grundläggande räknelagarna uttrycks inte explicit i rådande 

styrdokument för grundskolan. Den associativa lagen är en aritmetisk egenskap, men lagens 

egenskaper kan generaliseras till att gälla även för algebra. Den associativa lagen beskrivs ibland 

som en strategi vid problemlösning. Undervisning angående den associativa lagen kan ingå i flera 

kategorier i det centrala innehållet i kursplanen för matematik, framförallt i kategorierna 

taluppfattning och tals användning, algebra och problemlösning (Skolverket, 2011b).  
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4 Metod 
Denna uppsats är en litteraturstudie. Analysen av texterna är gjord med ett hermeneutiskt synsätt, 

vilket innebär att texten tolkas för att försöka nå fram till författarens perspektiv i enlighet med 

Brymans (2011) beskrivning. Syftet med studien är att undersöka hur den associativa lagen 

beskrivs och uppfattas enligt den matematikdidaktiska forskningen. Det analyserade materialet 

består av texter som till stor del beskriver empiriska studier.  

Analysen av litteraturen har skett utifrån syftets frågeställningar. Materialet har analyserats genom 

närläsning kombinerad med en komparativ (jämförande) metod för att försöka hitta likheter och 

skillnader i beskrivningarna av de begrepp som beskriver den associativa lagen och dess använd-

ning. 

4.1 Informationssökning 

De söktjänster som har använts för att hitta relevant litteratur är ERIC3, PRIMO4 och Google 

Scholar. Sökningar har även gjorts i söktjänsterna MathEduc5 och SwePub6 men utan resultat. På 

svenska benämns området med ord och begrepp som den associativa lagen, grundläggande aritmetiska 

räknelagar, räknelagar eller räkneregler. På engelska finns det väldigt många olika begrepp med 

samma innebörd. Inledningsvis gjordes därför sökningar för att finna dessa engelska begrepp och 

därigenom kunna identifiera relevanta sökord. De sökord som kunde identifieras och som sedan 

användes är arithmetic, algebra, pre-algebra, associative, laws, rules, structure sense, operation sense, properties, 

mathematics och teaching. Sökningar gjordes utifrån sökorden samt olika kombinationer och trunke-

ringar av dessa i såväl fritext- som thesaurussökningar. 

Linchevski och Herscovics är två forskare som det ofta refereras till inom området, men deras 

publikationer beskrev inte det som vår studie handlar om. Däremot blev dessa forskare och deras 

publikationer utgångspunkten för kedjesökningar. Dessa kedjesökningar resulterade i flera texter 

som berörde det efterfrågade forskningsområdet. För att hitta begrepp, sökord och litteratur har 

kedjesökningar använts i stor utsträckning. Kedjesökningarna har kompletterats med författar-

sökningar. När en text framstått som relevant, har sökningar gjorts på författarens namn, för att 

                                                        

 

3 ERIC – Educational Resources Information Center 
4 PRIMO – Katalogtjänst för högskolebiblioteket i Jönköping 
5 MathEduc – Mathematics Education Database 
6 SwePub – en söktjänst för svenska vetenskapliga publikationer 
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undersöka om det finns fler publikationer angående forskningsområdet utgivna av samma för-

fattare. 

4.2 Kriterier för inklusion 

Den matematikdidaktiska forskningen på området är till största del internationell vilket kan leda 

till ett ifrågasättande gällande forskningens relevans för Sverige, den svenska skolan och de 

svenska styrdokumenten. Men eftersom den associativa lagen är en allmängiltig grundläggande 

lag inom aritmetiken, kan det ändå antas att elevers och lärares förståelse och användning av 

begreppen inte är begränsad av nationella riktlinjer eller styrdokument. Texternas ursprungsland 

har därför inte varit styrande för om de ska inkluderas i analysen. För att avgöra om en 

publikation ska inkluderas i arbetet eller inte har den därför endast jämförts med studiens syfte 

och frågeställningar.  

Materialet som påträffades vid sökningarna granskades inledningsvis med hjälp av följande frå-

gor: 

1. Beskriver materialet den associativa lagen, associativa egenskaper eller associativitet? 

2. Beskrivs ovanstående begrepp inom en kontext som berör skolan och de som verkar 

inom skolan? 

Frågorna var tvungna att besvaras med ett ja för att materialet skulle gå vidare till djupanalys. Det 

innebär att texten måste innefatta något begrepp som beskriver det som på svenska benämns 

som den associativa lagen, räknelagens egenskap eller associativitet och behandla begreppet inom 

en skolkontext.  

Texterna som inkluderas i arbetet måste dessutom vara vetenskapliga och för att garantera detta 

har sökningar av litteratur skett med hjälp av filtrering. Filtreringen har gjorts genom att endast 

söka efter artiklar som är peer reweied. I de fall då det varit osäkert om en artikel är vetenskaplig 

eller inte har uppslagstjänsten Ulrichsweb använts.  

4.3 Urval och avgränsningar 

Det valda forskningsområdet föreföll begränsat och därför har inga avgränsningar gällande publi-

kationernas utgivningsår gjorts. När det gäller urval av publikationer har vi istället försökt att välja 

ut publikationer från många olika år för att materialet ska presentera ett så brett tidsintervall som 

möjligt. Detta har gjorts för att försöka ge en rättvis bild av eventuella förändringar och olika syn-

sätt inom matematikdidaktisk forskningen angående den associativa lagen.  
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Efter avslutad sökning och granskning av material har tolv publikationer valts ut, analyserats och 

inkluderats i arbetet. Publikationerna består av två konferensbidrag, nio vetenskapliga tidskrifts-

artiklar och ett kapitel i en antologi (tabell 1). 

Tabell 1 

Översikt över inkluderat material 

Författare  År Publikationstyp 

Canobi, K.H., Reeve, R.A., & Pattison, P.E. 1998 Tidskriftsartikel 

Canobi, K.H., Reeve, R.A., & Pattison, P.E. 2002 Tidskriftsartikel 

Ding, M., Li, X., & Capraro, M.M. 2013 Tidskriftsartikel 

Jacobs, V.R., Loef Franke, M.L., Carpenter, T.P., 

Levi, L., & Battey, D. 

2007 Tidskriftsartikel 

Kieran, C. 1979 Konferensbidrag 

Robinson, K.M., & Dubé, A.K. 2009 Tidskriftsartikel 

Robinson, K.M., Ninowski, J.E., & Gray, M.L. 2006 Tidskriftsartikel 

Schifter, D. 1999 Kapitel i antologi 

Tirosh, D., Hadass, R., & Movshovits-Hadar, N. 1991 Konferensbidrag 

Warren, E. 2003 Tidskriftsartikel 

Wasserman, N.H. 2014 Tidskriftsartikel 

Zaslavsky, O., & Peled, I. 1996 Tidskriftsartikel 

Kommentar. Mer utförlig information angående inkluderade publikationer återfinns i Bilaga. 

4.4 Materialanalys 

Materialet har analyserats med ett kritiskt förhållningssätt vilket i det här fallet innebär att 

materialet har analyserats i flera omgångar med fokus på materialets tydlighet och trovärdighet. 

Detta ledde till att publikationer som i den första djupanalysen hade inkluderats, senare 

förkastades då kopplingarna till området var för svaga trots att materialet uppfyllde kriterierna för 

inklusion. Materialet analyserades i ett första skede var för sig. Det utvalda materialet har inte 

kunnat användas i sin helhet och därför har ett urval av information gjorts från de inkluderade 

publikationerna. Detta urval av information har gjorts utifrån syftets frågeställningar. 

Informationen har sedan strukturerats i en litteraturöversikt (se bilaga). I nästa skede analyserades 

den utvalda informationen utifrån litteraturöversikten för att få en överblick över eventuella 

likheter och skillnader. 
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Två av de inkluderade publikationerna är utgivna av Canobi, Reeve och Pattison (1998, 2002). 

Anledningen till att dessa två publikationer valts ut för inkludering är att båda grundar sig i 

studier som bland annat undersöker hur elever i förskolan och skolan förstår och uppfattar den 

associativa lagen gällande addition. Den första studien är gjord med yngre elever i förskolan inom 

kontexten konkreta objekt, medan den andra studien gjorts med elever i grundskolan och handlar 

om problemlösning i addition utan konkret material. Vi valde att inkludera båda texterna 

eftersom vi ansåg att de kompletterade varandra.  

I resultatet inkluderades även två publikationer där Robinson är medförfattare till båda texterna 

(Robinson & Dubé, 2009; Robinson, Ninowski & Gray, 2006). En av texterna handlade om 

addition och subtraktion och den andra om multiplikation och division. Båda texterna berör 

begreppet associativitet och det var relevant att ta med båda texterna för att kunna presentera en 

helhetsbild gällande begreppet. 

Ett av konferensbidragen som inkluderats i arbetet är skrivet av Kieran (1979). Denna 

publikation handlar om ordningen i vilken operationer utförs och är inte explicit kopplad till den 

associativa lagen. Vi har valt att inkludera texten i arbetet eftersom den associativa lagen handlar 

om operationsordning. Kieran är dessutom en välkänd forskare inom matematikdidaktik och 

refereras till i nästan alla publikationer som rör arbetets valda område. 
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5 Resultat 
I resultatdelen presenteras det utvalda innehållet från den analyserade matematikdidaktiska 

forskningen, utifrån syftets frågeställningar. 

5.1 Sammanhang där associativa lagen diskuteras 

Den associativa lagen och de associativa egenskaperna för matematiska operationer återfinns 

inom flera områden i den matematikdidaktiska forskningen. Schifter (1999) beskriver att aritmetik 

är förknippat med ett antal standardalgoritmer för beräkningar som följer strukturen hos det 

decimala talsystemet. Som tillägg till denna struktur finns de grundläggande aritmetiska 

räknelagarna som är den kommutativa, associativa och distributiva lagen. Schifter (1999) 

framhåller att undervisningen och arbetet med aritmetiska beräkningar i skolan ofta handlar om 

att på så kort tid som möjligt producera ett korrekt svar. Genom att arbeta på det sättet ges elever 

sällan tillfälle till att skapa kunskap och förståelse för de egenskaper som är förknippade med de 

aritmetiska operationerna. 

Addition är förknippat med vissa grundläggande principer. Dessa additionsprinciper utgörs bland 

annat av kombinerandet av tal på olika sätt, samt de kommutativa och de associativa egenskap-

erna för addition (Canobi, Reeve & Pattison, 1998). En viktig kunskap inom matematiken och en 

förutsättning för elevers taluppfattning är enligt Canobi, Reeve och Pattison (2002) förståelsen 

för att en helhet består av, och kan delas in i mindre delar.  

I en studie av Canobi et al. (1998) framkom resultat som visade att konkreta versioner av 

additionsprinciper är framträdande redan hos barn i förskoleåldern. Canobi et al. (2002) beskriver 

att barn utvecklar kunskaper om dessa additionsprinciper i ett sammanhang av konkreta objekt. 

De förklarar vidare att det är befogat att tro att dessa kunskaper växer fram när barn laborerar 

med konkreta objekt, eftersom det bidrar med tillfällen att upptäcka regelbundenheter. Den 

associativa egenskapen handlar om principen att tal kan delas upp och kombineras på olika sätt 

utan att resultatet förändras. Associativitet är svårare att förstå och förklara än kommutativitet. 

Det beror på att förståelse för associativitet kräver kunskaper om hur tal kan delas upp och 

kombineras, samt förståelse för de resonemang som är involverade i detta (Canobi et al., 1998, 

2002). Wasserman (2014) hävdar att det är lätt att bestämma associativitet för addition jämfört 

med andra operationer, där det är betydligt svårare.  

Ding, Li och Capraro (2013) beskriver att undervisning om de grundläggande aritmetiska räkne-

lagarna, den kommutativa, associativa och distributiva lagen traditionellt sker på grundskolenivå. 

De betonar att kunskaper om dessa räknelagar utgör en viktig grund för att elever ska kunna gå 
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vidare från aritmetik till algebra. Dessa kunskaper är enligt forskarna viktiga för att elever på ett 

meningsfullt sätt ska kunna hantera algebraiska uttryck. De framhåller även att kunskaper om, 

och användandet av, de associativa egenskaperna för multiplikation ger elever en större flexibilitet 

gällande beräkningar och omskrivningar av operationer som kräver detta. Enligt Warren (2003) 

har många elever bristande aritmetiska baskunskaper. Hon beskriver dessa baskunskaper som en 

förutsättning för att klara av en övergång från aritmetik till algebra. Det finns enligt Wasserman 

(2014) många bryggor mellan aritmetik och algebra och de aritmetiska egenskaperna utgör en vik-

tig grund för de algebraiska strukturerna. När den associativa lagen introduceras i grundskolan 

sker det enligt Tirosh, Hadass och Movshovits-Hadar (1991) oftast genom att lagen refereras till 

de matematiska baskunskaperna. Det innebär att associativa lagen refereras till de fyra räknesätten 

och operationer som antingen är kommutativa och associativa, alternativt till operationer utan 

kommutativa och associativa egenskaper. Detta angreppssätt leder enligt Tirosh et al. (1991) till 

missuppfattningen att alla matematiska operationer är antingen kommutativa och associativa eller 

ingetdera.  

Introduktionen av algebra i skolan sker ofta genom en granskning av aritmetiska operationer och 

det är enligt Warren (2003) viktigt, i övergången mellan aritmetik och algebra att elever har kun-

skaper om matematisk struktur. Warren (2003) beskriver matematisk struktur som en kännedom 

om matematiska objekt, relationer mellan objekten och deras olika egenskaper. Hon förklarar att 

det i förståelsen för den matematiska strukturen, ingår att kunna avgöra om en operation har 

kommutativa eller associativa egenskaper. Elever som inte har förståelse för operationer med tal 

och de grundläggande aritmetiska egenskaperna som hör till dessa operationer, har enligt Jacobs, 

Loef Franke, Carpenter, Levi och Battey (2007) även svårt att förstå att aritmetik och algebra 

bygger på samma grundläggande idéer. 

Inom matematikdidaktisk forskning förekommer begreppet relationellt tänkande. Jacobs et al. 

(2007) beskriver att ett relationellt tänkande möjliggör en syn på tal som frångår tanken om att tal 

i ett uttryck måste beräknas stegvis. I ett relationellt tänkande ingår enligt forskarna, förmågan att 

kunna se på matematiska uttryck och ekvationer som helheter, och genom detta kunna få syn på 

relationer mellan delar som ingår i dessa. Det relationella tänkandet innebär enligt Jacobs et al., ett 

skifte från ett aritmetiskt till ett algebraiskt fokus. Ett aritmetiskt fokus innebär att uttryck ska 

beräknas för att generera ett svar, medan ett algebraiskt fokus innebär att relationerna mellan 

delarna i uttrycket eller ekvationen undersöks. Användandet av ett relationellt tänkande ger enligt 

Jacobs et al. (2007) elever möjligheter att vara mer flexibla i sina beräkningar. De hävdar att elever 

som inte får möjligheter att utforska de idéer som ingår i detta tänkande, såsom de grundläggande 

egenskaperna för operationer med tal, får svårt att få syn på att aritmetik och algebra bygger på 
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samma grundläggande idéer. För att kunna nå och använda sig av ett relationellt tänkande krävs 

åtminstone implicita kunskaper angående de kommutativa, och associativa egenskaperna för 

uttryck och ekvationer (Jacobs et al., 2007). 

Den associativa lagen gäller endast för operationer med addition eller multiplikation, och den 

gäller inte för operationer med blandade räknesätt. Robinson, Ninowski och Gray (2006) 

beskriver begreppet associativitet i relation till lösning av standardproblem med blandade 

räknesätt. De beskriver en strategi som de kallar för höger- till vänsterstrategin och betonar att 

den bygger på associativitet. Denna strategi kräver enligt forskarna flexibilitet eftersom den bryter 

från den traditionella vänster- till högerprincipen. Exempel på hur höger- till vänsterstrategin kan 

användas enligt forskarna, är i uttryck med multiplikation och division, exempelvis 9×28/14. De 

hävdar att det är enklare att beräkna uttrycket som, 9×(28/14) än vad det är att beräkna uttrycket 

från vänster till höger. De beskriver vidare att höger- till vänsterstrategin bygger på associativitet 

eftersom den tidsmässiga operationsordningen inte påverkar resultatet. I en studie av Robinson 

och Dubé (2009) beskrivs höger- till vänsterstrategin som den associativa genvägen. Den 

associativa genvägen är enligt forskarna en strategi för lösningen av standardproblem med 

addition och subtraktion. De förklarar strategin som gällande för standardproblem i formen 

𝑎 + 𝑏 − 𝑐. Robinson et al. (2006) beskriver begreppet associativitet som möjligheten att lösa 

standarproblem med addition och subtraktion som 𝑎 + 𝑏 − 𝑐 = 𝑏 − 𝑐 + 𝑎. Enligt Robinson och 

Dubé (2009) ger den associativa genvägen snabbare och mer korrekta lösningar av problem än 

användandet av väster- till högerprincipen. De poängterar att den associativa genvägen är 

beroende av att problemet betraktas som en helhet. Enligt Robinson och Dubé (2009) innebär 

begreppet associativitet att addition och subtraktion kan beräknas i vilken ordning som helst, men 

att fokus måste ligga på den högra sidan av problemet. 

5.2 Uppfattningar och användande av associativa lagen  

Addition och multiplikation är binära operationer vilket innebär att det endast kan opereras med 

två element åt gången. Elever tenderar enligt Kieran (1979) att operera med delar i ett uttryck i 

den ordningen de är skrivna. Hon framhåller att många elever har en uppfattning om att 

matematiska operationer alltid måste utföras från vänster till höger. Den associativa lagen handlar 

om den ordning i vilken operationer utförs, och om att talen i ett uttryck med addition eller 

multiplikation kan opereras med parvis även från höger till vänster (Zaslavsky & Peled, 1996). 

Både kommutativitet och associativitet innebär en förändring av ordningen i vilken operationer 

utförs. Kunskaper om kommutativitet föregår enligt Canobi et al. (2002) kunskaper om 

associativitet.  De betonar att associativitet anses vara svårare för barn att förstå redan i tidig ålder 

och i ett sammanhang som berör konkreta objekt.  
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I en studie av Warren (2003) med 672 elever, framkom resultat som indikerade att eleverna i 

studien upplevde den associativa lagen som svårare än den kommutativa lagen. Resultaten 

troddes delvis bero på att de numeriska uttrycken som användes för att testa elevernas kunskaper 

gällande den associativa lagen, var svårare än de uttryck som användes för den kommutativa 

lagen. Svårigheterna som eleverna i studien visade angående den associativa lagen kan också 

berott på det faktum att uttrycken gällande lagen inkluderade parenteser (Warren, 2003). Elever 

har ofta enligt Kieran (1979), en syn på parenteser som innebär en uppfattning om att de ska 

behandlas först. Elever tror utifrån denna uppfattning att det betyder att parenteserna måste stå 

först i uttrycket, det vill säga till vänster.  

Warren (2003) beskriver skillnaden mellan den kommutativa och associativa lagen som tillägget, 

och användandet av parenteser. Hon menar att det är parenteserna som byter plats i ett 

associativt uttryck, istället för talen som i ett kommutativt uttryck. Zaslavsky och Peled (1996) 

beskriver skillnaden mellan lagarna som att kommutativitet innebär en rumslig förändring av 

elementen i ett uttryck, medan associativitet innebär en förändring i den tidsmässiga ordning i 

vilken operationer utförs. I en förstudie av Wasserman (2014) angående elever och lärares 

svårigheter för matematisk struktur visade det sig att många lärare har svårt att skilja på 

kommutativa och associativa egenskaper. Det visade sig även att många lärare och lärarstudenter 

har en benägenhet att blanda ihop kommutativa egenskaper med associativa egenskaper, vilket 

leder till att de fysiskt byter plats på elementen i ett uttryck, istället för att endast operera med 

dem i en annan ordning.  

I en studie av Zaslavsky och Peled (1996) där deltagarna bestod av lärare och lärarstudenter, 

framkom resultat som visar att den kommutativa och associativa lagen ofta blandas ihop. I 

resultatet visade det sig även att många deltagare övergeneraliserade de associativa egenskaperna. 

Övergeneraliseringar av de associativa egenskaperna leder enligt forskarna till missuppfattningen 

att den associativa lagen beskriver samband, som exempelvis 𝑎 + 𝑏 ×𝑐 = 𝑎 + (𝑏×𝑐) , vilket 

liknar standardrepresentationen av den associativa lagen, men som innehåller blandade räknesätt. 

Zaslavsky och Peled (1996) hävdar att de missuppfattningar och svårigheter som återfinns hos 

lärare och lärarstudenter även kan förväntas finnas hos elever. Vidare beskriver forskarna att 

elever ofta har missuppfattningar kopplade till de kommutativa och associativa egenskaperna, och 

att dessa missuppfattningar uppkommer genom undervisningen. Elever får genom 

undervisningen om de kommutativa och associativa egenskaperna, en uppfattning om att 

ordningen inte spelar någon roll. Denna uppfattning leder till att flera matematiska egenskaper 

placeras i samma fack, vilket skapar förvirring (Zaslavsky & Peled, 1996). 
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Den associativa lagen är tillämplig för operationer med addition eller multiplikation. Kunskap och 

förståelse för dessa två räknesätt behövs för att kunna tillämpa den associativa lagen på ett 

korrekt sätt. I en studie av Ding et al. (2013) där deltagarna bestod av 56 blivande lärare, visade 

det sig att 46 procent av deltagarna inte fullt ut förstod innebörden av multiplikation. I samma 

studie framkom det att deltagarna dessutom hade missuppfattningar gällande den associativa 

lagen. Deltagarna i studien tenderade att använda den kommutativa lagen istället för den 

associativa lagen. Samma sak framgick i en studie av Zaslavsky och Peled (1996), där det visade 

sig att lärare och lärarstudenter hade större benägenhet att blanda ihop lagarna i uttryck som 

innehöll fler än två element. Missuppfattningar av det här slaget kan enligt Zaslavsky och Peled 

(1996) bero på de likheter som finns mellan lagarna i form av att de båda berör en förändring av 

ordningen. De framhåller att likheterna förstärks under inlärningen av lagarna då de ofta 

förekommer samtidigt, utan att det explicit förklaras och synliggörs vilken lag det är som 

används.  

En missuppfattning gällande den kommutativa och associativa lagen, som framkom i en studie av 

Tirosh et al. (1991), är att lagarna är beroende av varandra. Deltagarna i studien bestod av 18 

lärarstudenter som alla visade på en förståelse för att det finns operationer som är både 

kommutativa och associativa, samt operationer som inte har någon av dessa egenskaper. Det 

visade sig dock vara svårt för deltagarna att acceptera det faktum att det finns operationer, som är 

antingen kommutativa men inte associativa, eller tvärtom. Deltagarna hade även svårt för att hitta 

och ge exempel på denna typ av operationer. Många av deltagarna hävdade att det inte var möjligt 

för en operation att vara, kommutativ men inte associativ, eller tvärtom. De motiverade detta 

med att egenskaperna inbegriper varandra. Skillnaderna i deltagarnas förståelse för den 

kommutativa och associativa lagen låg i deras upplevelse av förhållandet mellan lagarna. 

Resultatet av Tiroshs et al. (1991) studie indikerade att missuppfattningar av det här slaget kan 

avhjälpas genom att presentera exempel på operationer som är kommutativa men inte associativa, 

eller tvärtom. Detta anses av forskarna öka medvetenheten om lagarnas självständighet. Liknade 

resultat framkom i en studie av Wasserman (2014) där det visade sig att lärare hade lättare att 

formulera begrepp gällande de aritmetiska egenskaperna och att upptäcka skillnader dem emellan, 

genom att arbeta med icke kommutativa grupper när de studerade algebraisk struktur. 

Wasserman (2014) beskriver att det är viktigt att lärare förstår de aritmetiska egenskaperna och de 

algebraiska strukturerna för att de ska kunna föra dessa kunskaper vidare till elever. 

Ding et al. (2013) gjorde en studie med syfte att undersöka vad lärarstudenter bidrar med till 

undervisningen av de associativa egenskaperna för multiplikation, samt vilka hinder de stöter på 

genom den förståelse och de begrepp de har med sig sedan tidigare. I studien visade det sig att 
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endast 17 av 56 deltagare kunde ange standardformeln för den associativa lagen för 

multiplikation, (𝑎×𝑏)×𝑐 = 𝑎× 𝑏×𝑐  och att endast åtta deltagare kunde förklara denna egenskap 

med egna ord. Lärare och lärarstudenter har enligt en studie av Zaslavsky och Peled (1996) 

problem gällande sin förståelse för binära operationer samt de kommutativa och associativa 

egenskaper som hör ihop med operationerna. Dessa svårigheter tycks uppstå ifrån tidigare 

erfarenheter, där begrepp gällande ordning har återkommit i många olika sammanhang och med 

många olika betydelser. De menar även att det i lärarutbildningens kurser inte ges tillfälle för 

lärarstudenter att skapa sig en helhetsbild av området. Enligt Zaslavsky och Peled (1996) kan 

lärares brist på förståelse för egenskaper kopplade till binära operationer få betydelse för 

undervisningen, då det kan leda till att lärare väljer att inte diskutera egenskaperna med elever. 

Robinson och Dubé (2009) och Robinson et al. (2006) beskriver begreppet associativitet som 

gällande för uttryck med addition och subtraktion, eller multiplikation och division. De förklarar 

att det i uttryck med dessa operationer inte har betydelse för resultatet i vilken tidsmässig ordning 

uttrycket beräknas. I en studie av Robinson et al. (2006) framkom resultat som visar att eleverna i 

studien i stor utsträckning utförde beräkningar från vänster till höger när de löste 

standardproblem. Många elever använde denna princip trots att problemen var av en karaktär där 

höger- till vänsterstrategin hade kunnat tillämpas. Några elever använde sig av höger- till 

vänsterstrategin och resultaten indikerar att dessa elever visade på en större flexibilitet vid 

problemlösning. Liknande resultat framkom i en studie av Robinson och Dubé (2009). De elever 

som i studien använde sig av höger-till vänsterstrategin, även beskriven som den associativa 

genvägen, motiverade detta med att strategin var mer exakt, snabbare och krävde mindre 

ansträngning vid beräkningar. Robinson och Dubé (2009) framhåller att det är svårt för elever att 

förstå att det i standardproblem med addition och subtraktion är mer fördelaktigt att beräkna den 

högra delen av uttrycket först.  

Elever behöver stöttning och hjälp för att komma vidare inom matematiken. Enligt Canobi et al. 

(2002) bör denna stöttning utgöras av explicit undervisning som bygger broar mellan elevers 

framväxande förståelse och de färdigheter gällande matematisk problemlösning som de möter i 

skolan. Warren (2003) betonar att många elever har svårt att förklara och beskriva associativa 

mönster på ett tillfredställande sätt. De har i slutet av primary school 7 ännu inte lyckats känna igen 

varken den kommutativa eller den associativa lagen i generella termer. Hon anser att elever ofta 

                                                        

 

7 Primary school- Årskurs 1-6 i Australien vilket inkluderar förskolan och innefattar åldrarna 3-12 år med vissa vari-
ationer för olika territorier (Education in Australia, u.å.). 
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har en begränsad medvetenhet om matematisk struktur och aritmetiska operationer som generella 

processer. Elever har genom bristande medvetenhet och de exempel de mött inom aritmetiken, 

inte lyckats abstrahera aritmetikens principer till de principer och förhållanden som behövs inom 

algebra. Enligt Warren (2003), tas ofta elevers medvetenhet för matematisk struktur för given vid 

övergången från aritmetik till algebra. Hon beskriver vidare att om elever ska lyckas utveckla 

medvetenhet om matematisk struktur, behöver de få fler tillfällen i undervisningen att diskutera 

och resonera om dessa principer med ett vardagligt språk. Schifter (1999) hävdar att elever själva 

kan skapa meningsfulla strategier för beräkningar om de får en god förståelse för operationer och 

deras egenskaper. De behöver dessutom få tillfälle att diskutera och värdera sina och andras lös-

ningar av problem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 19 

6 Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

I kapitlet diskuteras tillvägagångsättet vid informationssökning och de analysmetoder som 

använts i studien. 

Informationssökningen utgick från sökningar på den associativa lagen, grundläggande aritmetiska 

räknelagar och räkneregler. Det finns dock en ytterst begränsad mängd svensk forskning på detta 

område. Sökningar gjordes därför initialt genom att direktöversätta de svenska sökorden till 

engelska. Mycket tid har lagts på att hitta sökord och relevant litteratur då det framstår som om 

det valda området för studien inte är så stort inom forskningen. Detta innebär även att de 

forskare som hittas genom sökningar ofta refererar till varandra, samt till sina egna studier och 

texter. Eftersom forskningsområdet förefaller begränsat har mycket tid lagts på att trots den 

begränsade mängden publikationer, försöka kritiskt granska och avgöra materialets relevans för 

studien. Den begränsade mängden information gjorde att det endast fanns små möjligheter till 

avgränsningar. Materialets relevans har avgjorts genom att relatera informationen till syftets 

frågeställningar. Vi förhåller oss dock reserverade till att materialet som inkluderas i studien är det 

mest relevanta inom forskningsområdet.  

Metoden som har använts i litteraturstudien är närläsning (close reading) vilken har visats sig vara 

en förutsättning för att kunna ta del av innehållet och meningen i texterna. Texterna har 

analyserats utifrån ett hermeneutiskt synsätt som enligt Bryman (2011) innebär att texterna tolkas 

för att försöka nå fram till författarens perspektiv. En stor del av arbetet med urval, inkludering 

och analys har legat i att tolka texterna. Anledningen till att ett hermeneutiskt perspektiv har valts, 

är att information och beskrivningar av den associativa lagen ofta beskrivits som en del i ett 

större sammanhang och med många olika begrepp. Texterna har lästs noggrant och många 

gånger för att försöka säkerställa att vår tolkning av texterna är så korrekt som möjligt.  

Analysen av materialet har även gjorts utifrån en komparativ (jämförande) metod. Metoden har 

använts då materialet analyserats utifrån litteraturöversikten (bilaga). Den komparativa metoden 

har använts för att jämföra forskarnas beskrivningar av området. Avsikten med att använda 

denna metod var att försöka få syn på olika uppfattningar angående den associativa lagen, vilket 

på grund av forskningsområdets begränsningar inte gick att utläsa. Metoden har dock varit 

användbar för att kategorisera de sammanhang där den associativa lagen beskrivs. 

 



 

 20 

6.2 Resultatdiskussion 

Studien har gjorts utifrån syftet att undersöka hur den associativa lagen beskrivs och uppfattas 

enligt den matematikdidaktiska forskningen.  

För att uppfylla syftet har följande forskningsfrågor besvarats: 

• I vilka sammanhang diskuteras associativa lagen? 

• Hur används associativa lagen? 

• Vilka uppfattningar har elever och lärare av associativa lagen? 

• Vad är skillnaden mellan associativa lagen och associativitet? 

Utifrån den forskning som analyserats i studien, framkommer att den associativa lagen 

förekommer i många olika sammanhang inom matematiken. Resultatet indikerar att lagen, trots 

sitt egentliga hemmahörande inom aritmetiken, även kan generaliseras till att gälla för algebra. 

Algebraiska kunskaper kan enkelt beskriva som förmågan att på ett generellt sätt uttrycka 

beräkningar med bokstavsbeteckningar istället för tal (Skolverket, 2011a). Den associativa lagen 

och dess egenskaper kan enligt Ding et al. (2013), Warren (2003) och Wasserman (2014) ha 

betydelse för den förståelse som elever behöver för att klara av övergången från aritmetik till 

algebra. Det kan dock diskuteras vad som utgör denna övergång och vad den innebär. Eftersom 

algebra även benämns som generaliserad aritmetik, kan det diskuteras om en övergång mellan 

dessa båda matematiska områden verkligen existerar, eller om algebra är en naturlig utveckling av 

matematiken på en högre nivå där elever bygger på de kunskaper som de förväntats utveckla 

inom aritmetiken.  

De grundläggande räknelagarna är starkt förknippade med aritmetiken. Undervisning om de 

grundläggande räknelagarna sker traditionellt på grundskolenivå och relateras då till operationer 

med de fyra räknesätten (Ding et al., 2013; Tirosh et al., 1991). Vi ställer oss frågande till om 

undervisningen om lagarna i för stor utsträckning kopplas till aritmetik, och om det utgör en 

svårighet i att kunna generalisera räknelagarna till att gälla även för algebra. Vad den associativa 

lagen beskriver är att resultatet inte förändras oavsett operationsordning, så länge 

räkneoperationerna utgörs av addition eller multiplikation. Vi anser att den associativa lagen 

tydligare borde kopplas till sina räkneoperationer snarare än till aritmetiken. Utifrån den 

associativa lagens egenskaper är det oväsentligt om matematiska uttryck innehåller tal eller 

bokstäver, då lagen handlar om operationsordning kopplad till räknesätten addition eller 

multiplikation, vilka även används inom algebra. 
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Den associativa lagen beskrivs i samband med begreppen matematiskt tänkande, relationellt 

tänkande, matematisk struktur och generaliserad aritmetik. Dessa begrepp används inom den 

analyserade matematikdidaktiska forskningen (Carpenter et.al., 2003; Jacobs et al., 2007; Kaput, 

2008; Slavit, 2006; Stacey, 2006; Warren, 2003). Vi anser att det är svårt att avgöra om begreppen 

har olika betydelse, eller om de är olika begrepp för samma sak eftersom det finns stora likheter i 

dessa beskrivningar. Vår tolkning är att begreppet matematiskt tänkande inbegriper ett relationellt 

tänkande, en medvetenhet om matematisk struktur och förmågan att generalisera aritmetiken så 

att dess egenskaper gäller även för algebra. 

I vår litteraturstudie framkom resultat som visar att både lärare och elever har bristande 

kunskaper angående de grundläggande räknelagarna och inte minst gällande den associativa lagen. 

Det visade sig även att både lärare, lärarstudenter och elever har bristande förståelse för den 

associativa lagen, och då särskilt i relation till den kommutativa lagen. Det kan utifrån resultatet 

konstateras att både lärare, lärarstudenter och elever dras med missuppfattningar gällande lagens 

egenskaper, användningsområden och självständighet, samt att de tenderar att blanda ihop den 

kommutativa och den associativa lagen. I Zaslavsky och Peleds (1996) och Dings et al. (2013) 

studier på lärare och lärarstudenter visade deltagarna på missuppfattningar och bristande 

kunskaper angående de kommutativa och associativa egenskaperna. Det kan utifrån detta 

diskuteras om lärares missuppfattningar angående den associativa lagen leder till brister i 

undervisningen. Zaslavsky och Peled (1996) betonar att det finns en stor risk att lärare som inte 

fullt ut förstår den associativa lagen och dess egenskaper, väljer att inte undervisa om detta 

område. Det finns i rådande kursplan (Skolverket, 2011b), ingen explicit beskrivning av den 

associativa lagen inom de ämnesområden som ingår i det centrala innehållet för matematik. Vi 

menar att bristen på en explicit beskrivning, samt att kursplanens texter är kortfattade, eventuellt 

utgör ett för stort utrymme till egen tolkning.  

I den granskade och analyserade litteraturen som presenterats i resultatet användes många gånger 

begreppen associativa lagen, associativa egenskaper och associativitet synonymt. Vi har också 

använt dessa begrepp i resultatdelen (kap. 5) när vi presenterar forskningsresultat angående den 

associativa lagen för addition eller multiplikation.  

Under genomförandet av litteraturstudien har associativitet ibland beskrivits på ett sätt, som fått 

oss att fundera på om det finns skillnader mellan begreppen associativa lagen och associativitet. 

Framförallt framträdde skillnader angående begreppen i Robinsons et al. (2006) samt Robinson 

och Dubés (2009) studier. Forskarna beskrev associativitet kopplad till standardproblem med 

blandade räknesätt. Den associativa lagen är inte tillämpbar för dessa problem eftersom den 
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endast gäller för operationerna addition eller multiplikation, där räknesätten inte blandas i samma 

matematiska uttryck. Utifrån forskarnas beskrivningar av begreppet tolkar vi det som att de 

menar att associativitet innebär att ett uttryck med både addition och subtraktion kan beräknas 

utifrån valfri tidsmässig operationsordning, förutsatt att subtraktionen står till höger i uttrycket. 

Detsamma skulle då gälla för uttryck med multiplikation och division, förutsatt att divisionen står 

till höger i uttrycket. I denna typ av uttryck förändras inte resultatet även om operationerna utförs 

från höger till vänster. Vi tolkar det som att forskarna menar att associativitet, utifrån 

ovanstående beskrivning, kan anses baseras på samma princip om operationsordning som den 

associativa lagen. Associativitet utifrån ovanstående beskrivningen, gäller dock inte för samma 

operationer som den associativa lagen. Vi ifrågasätter om detta är ett allmängiltigt sätt att använda 

associativitetsbegreppet då vi inte lyckats finna några andra forskningsresultat som beskriver 

begreppet på samma sätt. Dessutom beskriver Robinson et al. (2006) lösningar av 

standarproblem som associativa utifrån exemplet, 𝑎 + 𝑏 − 𝑐 = 𝑏 − 𝑐 + 𝑎  vilket vi ställer oss 

kritiska till. Vi hävdar att denna lösning bygger på kommutativitet eftersom elementen i uttrycket 

fysiskt bytt plats. Associativitet berör den tidsmässiga ordningen i vilken operationer utförs, 

medan kommutativitet handlar om den rumsliga operationsordningen.  

För att undvika missuppfattningar angående innebörden av den associativa lagen, anser vi att det 

vore mer korrekt att inte kalla höger- till vänsterstrategin kopplad till blandade räknesätt för 

associativitet. Detta påstående grundar vi på att begreppet associativitet, utifrån vår analys av 

matematikdidaktisk forskning, oftast beskrivs som synonymt med den associativa lagen.  

I studien har det framkommit resultat som tyder på att den associativa lagen och associativitet är 

viktiga komponenter i matematiken, samt att kunskaper och förståelse för dessa egenskaper utgör 

en grund för elevers förståelse för algebra. Som tidigare beskrivits har såväl elever, lärarstudenter 

som lärare missuppfattningar och svårigheter kopplade till den associativa lagen. Trots dessa 

indikationer är forskningsområdet angående den associativa lagen ytterst begränsat. Dessutom 

framstår det som att den största skillnaden mellan de studier, som de analyserade publikationerna 

grundar sig på, utgörs av deltagarnas ålder.  

Vi är kritiska till att inte mer forskning görs om den associativa lagen. Den matematikdidaktiska 

forskning som vi har granskat och analyserat sträcker sig över en tidsperiod på 35 år. Hur 

kommer det sig att ett område som visat sig problematiskt under så lång tid inte fått mer 

uppmärksamhet, och hur ska man i undervisningen komma till rätta med dessa problem? Om 

dessa frågor behövs ytterligare forskning. Vidare forskning med andra infallsvinklar är enligt oss 

en nödvändighet för området gällande den associativa lagen och associativitet. Om dessa begrepp 
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har en så stor betydelse inom matematiken som resultatet indikerar behöver området lyftas fram i 

den matematikdidaktiska forskningen, i skolans styrdokument och inte minst i undervisningen. 

Dessutom behövs matematikdidaktisk forskning som enbart berör den associativa lagen, 

associativa egenskaper och associativitet då det i dagsläget framstår som om ytterst få studier haft 

detta syfte. Begreppen som har undersökts i denna studie har varit svåra att förstå och analysera 

då de ofta beskrivits i ett större sammanhang, och många gånger varit inbäddade eller nästintill 

dolda i mer generella begrepp. 

Som avslutning vill vi påstå att det utifrån studiens resultat kan anses att den associativa lagen, 

inom ett skolsammanhang, kan ses som en cirkel av missuppfattningar. Med detta menar vi att de 

missuppfattningar som lärarstudenter och lärare har för den associativa lagen även blir elevers 

missuppfattningar. Det kan anses vara omöjligt att undervisa elever till förståelse om lärare inte 

själva förstår begreppet.  
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Bilaga: Översikt över analyserad litteratur 

 

Författare 
Titel 
Tidsskrift 
Publikationstyp 
Publikationsår 
Land 
Databas 

Syfte 
 

Design 
Urval 
Datainsamling 
 
 

Resultat 
Beskrivning av associativa 
lagen eller associativa 
egenskaper. 
Sammanhang 

Resultat 
Elever och lärares använ-
dande och uppfattning av 
associativa la-
gen/egenskaper 

Resultat 
Associativitet  

Ding, M., Li, X., Capraro, 
M.M. 

“Preservice elementary 
teachers´ knowledge for 
teaching the associative 
property of multiplication: A 
preliminary analysis” 

Journal of mathematical behavior 

Tidskriftsartikel  

(2013) 

USA 

 

Att utforska hur blivande 
lärare inom grundskolan 
som genomgår sin mentors-
period (preservice teachers) 
bidrar till undervisningen 
gällande de associativa egen-
skaperna hos multiplikation 
samt vilka hinder de stöter 
på genom sina redan existe-
rande begrepp. 

En enkätundersök-
ning/test med 4 frågor 
som inte är av ja/nej- ka-
raktär. Frågor som kräver 
skriftliga, beskrivande svar 
(kvalitativ). 

En analys av läroböcker 
som används i undervis-
ningen. 

56 preservice teachers 
inom skolår K-6. 

Analys och värdering av de 
skriftliga svaren i enkäten. 

 

 

Undervisning om associa-
tiva-, kommutativa- och dis-
tributiva egenskaper under-
visas på grundskolenivå. För 
att gå vidare till algebra krävs 
explicita kunskaper om dessa 
egenskaper. Kunskaper om 
och användandet av den 
associativa lagen för/vid 
multiplikation ger en stor 
flexibilitet vid beräkningar. 
Den associativa lagen kan 
användas för att kontrollera 
eller bevisa att en additiv 
beräkning är korrekt. Lagen 
ger omskrivningsprocesser 
större klarhet. 

 

Lärarstudenter för F-6. 

Åtta deltagare kunde beskriva 
den associativa lagen med ord. 

17 deltagare kunde formeln 
för den associativa lagen för 
multiplikation. 

Övervägande del av deltagarna 
visade på missuppfattningar 
angående associativa lagen och 
tenderade att använda sig av 
den kommutativa lagen istäl-
let.  

46 % av deltagarna förstod 
inte fullt ut innebörden av 
multiplikation. 

 

 

 



 

 2 

FörfattareTitel 
Tidsskrift 
Publikationstyp 
Publikationsår 
Land 
Databas 

Syfte 

 
Design 
Urval 
Datainsamling 
 
 

Resultat 
Beskrivning av associativa 
lagen eller associativa 
egenskaper.  
Sammanhang 

Resultat 
Elever och lärares använ-
dande och uppfattning av 
associativa la-
gen/egenskaper 

Resultat 
Associativitet 

Tirosh, D., Hadass, R., 
Movshovits-Hadar, N.  

“Overcoming overgenerali-
zation: The case of commu-
tativity and associativity” 

Konferensbidrag, ingår i: F, 
Furinghetti (Red.) Prodeedings 
of the fifteen annual conference of 
the international group for the 
psychology of mathematics educa-
tion.  
(Assisi, Italien) 

Konferensbidrag 

(1991) 

Israel 
Kedjesökt 

 

Bygger på en tidigare fas av 
studien där det observerades 
att blivande lärare upp till 
årskurs 5 uppfattade den 
associativa och den kommu-
tativa lagen som logiskt be-
roende av varandra.  

Undersökningen syftar till 
att ta reda på om blivande 
lärare för årskurs 6-8 också 
tror att associativitet och 
kommutativitet inbegriper 
varandra.  

Undersöka effekten av att 
presentera exempel på oper-
ationer som är kommutativa 
men inte associativa eller 
associativa men inte kom-
mutativa. 

 

Undersökning i flera steg 
med både kvantitativa och 
kvalitativa undersöknings-
metoder. 

Förtest, formulär med 5 
frågor, både ja- och nej 
frågor och frågor som krä-
ver förklaring. 

Efter förtestet följer en 
tvåstegsdialog guidad av en 
lärarutbildare.  
Steg 1: Analys av att både 
addition och multiplikation 
är kommutativt och asso-
ciativt samt att subtraktion 
och division inte är det. 
Steg 2: Analys av 4 olika 
operationer där de två 
första inte är kommutativa 
och associativa och de två 
sista är kommutativa men 
inte associativa. 

Eftertest, hemuppgift. Ge 
exempel på 2 operationer 

Undervisning om den asso-
ciativa lagen sker i grundsko-
lan och refereras till baskun-
skaperna om addition, subtr-
aktion, multiplikation och 
division. 

Lärarstudenter för åk. 6-8 

Alla deltagare hävdar att det 
finns operationer som är både 
kommutativa och associativa 
(syftar till lagarna) samt oper-
ationer som inte har någon av 
dessa egenskaper. 11 deltagare 
menar att alla binära operat-
ioner är kommutativa och as-
sociativa eller inget av det. 

Svårigheter i att ge exempel på 
operationer som är antingen 
kommutativa eller associativa 
men som inte har båda dessa 
egenskaper. 12 deltagare häv-
dade att operationer som är 
kommutativa men inte associ-
ativa inte existerar och moti-
verar detta med att kommuta-
tivitet inbegriper associativitet. 

Typiskt argument hos delta-
garna är att kommutativa la-
gen refererar till uttryck med 
två element och den associa-
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som är kommutativa men 
inte associativa. Ge två 
exempel som inte är var-
ken kommutativa eller as-
sociativa. 

18 blivande lärare i mate-
matik för årskurs 6-8. 

Endast kvinnor 

Alla gick tredje året av sin 
utbildning. 

Alla deltagare hade en rela-
tivt gedigen matematisk 
bakgrund. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tiva lagen till uttryck med tre 
element.  

Största skillnaden i deltagarnas 
förståelse gällande kommuta-
tiva- och associativa lagen vi-
sade sig ligga i deras uppfatt-
ning av det logiska förhållan-
det mellan de två lagarna. Det 
finns en tendens att se på la-
garna som beroende av 
varandra. 
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Författare 
Titel 
Tidsskrift 
Publikationstyp 
Publikationsår 
Land 
Databas 

Syfte 

 
Design 
Urval 
Datainsamling 
 
 

Resultat 
Beskrivning av associativa 
lagen eller associativa 
egenskaper.  
Sammanhang 

Resultat 
Elever och lärares använ-
dande och uppfattning av 
associativa la-
gen/egenskaper 

Resultat 
Associativitet 

Warren, E.  

“The role of arithmetic 
structure in the transition 
from arithmetic to algebra” 

Mathematics education research 
journal 

(2003) 

Tidskriftsartikel  

Australien 

PRIMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undersöka elevers förståelse 
av aspekter inom aritmetiken 
i övergången mellan primary 
school (5-11 år) och se-
condary school (11-16 år). 
Vilka följder det får för lä-
randet och undervisningen 
av aritmetik och algebra. 

Skriftligt test. 
Testar aspekter av aritme-
tikens egenskaper samt 
associativa och kommuta-
tiva egenskaper hos två 
operationer (sant/falskt). 
Förklara upptäckta möns-
ter gällande den associativa 
och den kommutativa la-
gen med egna ord. 

672 elever, ålder 11-14 år 

Många elever har otillräck-
liga baskunskaper inom 
aritmetiken vilket gör det 
svårt att klara övergången till 
algebra. 

Viktigt för att tillgodogöra 
sig kunskaper som ger en 
bra övergång till algebra är 
matematisk struktur (mat-
hematical structure). 

Matematisk struktur innebär 
kännedom om matematiska 
objekt och relationer mellan 
objekten samt egenskaper 
som hör till objekten. En av 
dessa kunskaper är att kunna 
avgöra om objekt har associ-
ativa eller kommutativa 
egenskaper. 

Elever 11-14 år 

Indikationer på att elever fin-
ner den associativa lagen svå-
rare än den kommutativa la-
gen. (kan bero på att de nume-
riska uttrycken var svårare 
gällande associativa lagen samt 
att uttrycken innehöll parente-
ser). 

42 % av deltagarna kunde inte 
skriftligt förklara de mönster 
som de upptäckt gällande den 
associativa lagen. 

22 % kunde beskriva den as-
sociativa lagen för addition 
symboliskt och 9 % kunde 
symboliskt beskriva den asso-
ciativa lagen för multiplikat-
ion. 

I slutet av primary school har 
de flesta elever inte lyckats 
känna igen den kommutativa 
och den associativa lagen i 
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 generella termer. Elever läm-
nar primary school med en 
bristande medvetenhet om 
matematisk struktur och arit-
metiska operationer som ge-
nerella processer. De exempel 
eleverna mött inom aritmetik-
en har de misslyckats med att 
abstrahera till de förhållanden 
och principer som gäl-
ler/behövs för algebra. 

Skillnaden mellan den kom-
mutativa lagen och den asso-
ciativa lagen är att det är pa-
renteserna som byter plats 
istället för talen när man an-
vänder den associativa lagen. 
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Design 
Urval 
Datainsamling 
 
 

Resultat 
Beskrivning av associativa 
lagen eller associativa 
egenskaper.  
Sammanhang 

Resultat 
Elever och lärares använ-
dande och uppfattning av 
associativa la-
gen/egenskaper 

Resultat 
Associativitet 

Canobi, K.H., Reeve, R.A., 
Pattison, P.E. 

“The role of conceptual un-
derstanding in children´s 
addition problem solving” 

Developmental Psychology 

Tidskriftsartikel  

(1998) 

Australien 

ERIC 
 

 

 

 

 

 

 

 

Att undersöka om förståelse 
baserad på de matematiska 
principerna om additiva 
sammansättningar, kommu-
tativitet och associativitet är 
förknippad med barns pro-
blemlösningsprocedurer. 

48 barn 6-7 år 

En problemlösningssess-
ion med 46 olika problem-
uppgifter. 

En bedömningsuppgift 
varav 24 uppgifter basera-
des på associativa förhål-
landen. 

Några av de matematiska 
egenskaperna för additiva 
operationer med heltal kan 
utgöra en startpunkt för ut-
forskandet av additionspro-
blem och lösningar på dessa. 
Mer specifikt utgörs dessa 
egenskaper av additiva sam-
mansättningar, kommutativi-
tet och associativitet (lagar-
na). 

De elever som kan använda 
sig av ”decomposition” (att 
kunna bryta ut tal) visar på 
förståelse för kommutativa 
och associativa egenskaper. 

 

 

 

 

 

Barn (elever) 6-7 år 

Det är svårare för elever att 
känna igen och förklara asso-
ciativa förhållanden än kom-
mutativa förhållanden (lagar-
na). 

Barns/elevers förståelse för 
associativitetsbaserade pro-
blem och additiva samman-
sättningar är relaterad till deras 
strategier för att plocka isär 
och sätta samman tal. 
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Resultat 
Elever och lärares använ-
dande och uppfattning av 
associativa la-
gen/egenskaper 

Resultat 
Associativitet 

Canobi, K.H., Reeve, R.A., 
Pattison, P.E. 

“Young children´s under-
standing of addition con-
cepts” 

Educational psychology 
(2002) 

Tidskriftsartikel 

Australien 

PRIMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att undersöka barns kun-
skaper om konkreta version-
er av additionsprinciper för 
att få en bättre förståelse för 
uppkomsten och utvecklan-
det av kunskaper angående 
delar och helheter (att en 
helhet är en sammansättning 
av olika delar). 

 

 

 

 

 

 

Studie 1: 49 barn i åldern 
5-6 år. Kvalitativ, bedöma 
ekvivalens i en uppgift 
samt individuella intervjuer 
med varje barn. 

Studie 2: 45 barn, 6 år. 
Samma typ av kvalitativ 
undersökning som studie 1 
med tillägg av en 10 minu-
ters problemlösningsupp-
gift. 

Associativitet och kommuta-
tivitet (lagarna) är grundläg-
gande egenskaper för addit-
ion.  

Konkreta versioner av addit-
ionsprinciper är ganska 
framträdande redan hor barn 
i förskolan. 

Av de egenskaper som är 
förknippade med addition är 
de associativa och de kom-
mutativa egenskaperna mer 
komplexa än andra egen-
skaper. 

Det är svårare att förstå as-
sociativitet än kommutativi-
tet (konkreta objekt). Beror 
på förståelsen av hur talupp-
sättningar kan delas upp och 
sättas samman samt de be-
greppsmässiga resonemang 
som är involverade i detta. 

Barn (elever) 5-6 år 

Kunskaper om kommutativi-
tet föregår kunskaper om as-
sociativitet (lagarna).  

Barn utvecklar kunskaper om 
additiva sammansättningar, 
kommutativitet och associati-
vitet inom kontexten fysiska 
objekt.  

Konkreta versioner av associa-
tivitet (lagen) involverar be-
greppsmässiga relationer och 
det är dessa som gör det svårt 
för eleverna. Svårigheten lig-
ger inte i närvaron av tre ele-
ment utan i att dessa kan delas 
upp och kombineras på olika 
sätt. 
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Design 
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Resultat 
Beskrivning av associativa 
lagen eller associativa 
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Sammanhang 
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Elever och lärares använ-
dande och uppfattning av 
associativa la-
gen/egenskaper 

Resultat 
Associativitet 

Robinson, K.H., Ninowski, 
J.E., Gray, M.L. 

“Children´s understanding 
of the arithmetic concepts of 
inversion and associativity” 

Journal of Experimental Child 
Psychology 

Tidskriftsartikel 

(2006) 

Kanada 

ERIC 

 

 

 

 

 

 

 

Att undersöka om elever 
använder sig inversionsbe-
greppet vid addit-
ion/subtraktion och multi-
plikation/division. Utforska 
hypotesen om att elever 
möjligen använder sig av 
associativitetsbegreppet på 
standardproblem. (Studien 
är inte direkt upplagd för att 
undersöka detta.) 

90 barn varav:  
47 barn 10 år och 10 må-
nader-12 år.  
43 barn 12 år och 10 må-
nader -14 år. 

Test med 2 delar där varje 
del innehöll 16 problem 
med tre termer. Eleverna 
fick lösa uppgifterna samt 
muntligt förklara sina lös-
ningar. 

  Höger- till vänsterstrategin. 
Undersökningen visade att 
elever ibland använder denna 
strategi. Elever som använder 
höger- vänster strategin visar 
på förståelse för associativitet, 
resultatet är oförändrat oavsett 
operationsordningen. 

Kopplat till uttryck med mul-
tiplikation och division. Ex-
empel: 9x28/14. Elever som 
kan använda höger- till väns-
terstrategi inser att det är be-
räkna divisionen först alltså 
9x(28/14), det är lättare att 
multiplicera 9 med 2 än att 
multiplicera 9 med 28. Höger- 
till vänsterstrategin bygger på 
associativitetsprincipen ef-
tersom operationsordningen 
inte har någon betydelse för 
resultatet.  

Används i större utsträckning 
av äldre elever och utgör en 
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mer sofistikerad och effektiv 
strategi än vänster- till höger-
principen. 
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Elever och lärares använ-
dande och uppfattning av 
associativa la-
gen/egenskaper 

Resultat 
Associativitet 

Robinson, K.M, Dubé, A.K. 

“Childrens understanding of 
addition and subtraction 
concepts” 

Journal of experimental child 
psychology 

Tidskriftsartikel 

(2009) 

Canada 

ERIC 

 

Undersökning utifrån 3 frå-
gor: 

Att undersöka vägen till för-
ståelse för begreppen associ-
ativitet och inverser hos ele-
ver i åldern 6-8 år gällande 
operationer med addition 
och subtraktion. Undersöka 
om begreppen associativitet 
och inverser relaterar till 
varandra. Undersöka om 
problemlösnings/ värde-
ringsuppgifter gör att andra 
mönster mer framträdande 
än inverser och associativi-
tet. 

28 elever i årskurs 2 (me-
delålder 7 år och 5 måna-
der) 

38 elever i årskurs 3 (me-
delålder 8 år och 4 måna-
der) 

37 elever i årskurs 4 (me-
delålder 9 år och 6 måna-
der) 

Sammanlagt 103 elever 
53 flickor och 50 pojkar 

De som deltog i studien 
kunde redan addera och 
subtrahera samt hade för-
äldrars tillstånd. 

Studien pågick under 
första terminen av skolåret. 

Problemlösningsuppgifter 
och en uppföljning med 
presentation av uppgifter 
där eleven fick välja stra-
tegi samt motivera sitt val. 

  Elever 7-9 år 

Begreppet associativitet är 
beroende av förståelse för 
relationen mellan addition och 
subtraktion. 
Den associativa genvägen. 
Innebär ett skifte av fokus, 
fokusering till höger istället 
för det traditionella vänster till 
höger. I operationer av typen 
a+b-c. Fokuserar på att ut-
tryck som innehåller både ad-
dition och subtraktion kan 
beräknas i valfri ordning. 
Endast 21,9 % av studiens 
deltagare använde sig av asso-
ciativitetsstrategin när möjlig-
het fanns till detta, övriga an-
vände vänster- till högerstrate-
gin. Elever som använde den 
associativa genvägen vid pro-
blemlösning var mer benägna 
att frångå/förkasta vänster-till 
högerstrategin. 
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Resultat 
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Elever och lärares använ-
dande och uppfattning av 
associativa la-
gen/egenskaper 

Resultat 
Associativitet 

Wasserman, N.H. 

“Introducing algebraic struc-
ture through solving equa-
tions: Vertical content 
knowledge for K-12 mathe-
matics teachers  

Problems, Resources and issues in 
Mathematics Undergraduate 
Studies 

Tidskriftsartikel 

(2014) 

USA 

PRIMO 

 

 

 

 

 

 

Presentation av litteratur 
angående elever och lärares 
svårigheter med matematisk 
struktur, Beskrivning av ett 
angreppssätt som introduce-
rats till lärare i grundskolan. 
Presentation av bevis från en 
större studie och vilken be-
tydelse angreppsättet fått för 
grundskollärares kunskaper 
och undervisning. 

12 grundskollärare 

Kvantitativ och kvalitativ 
datainsamling. 

Förtest 

Undervisning/samtal/ dis-
kussioner 

Eftertest 

 

De aritmetiska egenskaperna 
är viktiga för belysandet av 
generella algebraiska princi-
per.  

Den associativa egenskapen 
utgör en viktig aspekt för 
omvandlandet av en binär 
operation med ett okänt och 
ett känt element till en oper-
ation med två kända 
tal/element. 

Addition är en binär operat-
ion som begränsas av att det 
bara går att kombinera två 
element/tal i taget. Associa-
tivitet (lagen) är lätt att be-
stämma gällande addition 
men mycket svårare för 
andra operationer (associati-
vitet). 

Lösandet av enstegsekvat-
ioner är inom skolans alge-
bra en enkel process men 

Elever och lärare: 
Visar på svårigheter med den 
kommutativa- och den associ-
ativa lagen och de tenderar att 
blanda ihop dem samt över-
generalisera lagarna till att vara 
giltiga för andra operationer 
än addition eller multiplikat-
ion. 

Lärare K-12 (F-12, 5-18 år) 
Förtest till studien där det 
framgick att flera deltagare har 
svårt att skilja på kända arit-
metiska egenskaper.  

Lärare förväxlar ofta de 
kommutativa och de associa-
tiva egenskaperna.  

Fyra aritmetiska egenskaper är 
nödvändiga för att kunna lösa 
en ekvation. Egenskaperna är 
associativitet, inversa element, 
identitetselement och avslut. 
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den förutsätter vissa egen-
skaper hos addition och 
multiplikation vilket påvisar 
att aritmetikens egenskaper 
utgör grunden för algebraisk 
struktur. 
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Elever och lärares använ-
dande och uppfattning av 
associativa la-
gen/egenskaper 
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Associativitet 

Zaslavsky, O., Peled, I. 

“Inhibiting factors in gener-
ating examples by mathemat-
ics teachers and student 
teachers: The case of binary 
operation” 

Journal for Research in Mathe-
matics Education 

Tidskriftsartikel 

(1996) 

Israel 

ERIC 

Att identifiera svårigheter 
rörande binära operationer 
relaterade till kommutativa 
och associativa egenskaper 
samt undersöka källan till 
dessa svårigheter. 

36 matematiklärare (se-
condary school) 

67 blivande matematiklä-
rare som har avslutat flera 
kurser i avancerad mate-
matik varav abstrakt alge-
bra är en av dessa kurser. 

Studien ingår i en större 
undersökning. 

Kvalitativ. Deltagarna 
skapar exempeluppgifter 
som utgår ifrån det falska 
påståendet att alla kommu-
tativa operationer även är 
associativa. Deltagarna 
måste även specificera hur 
de kom upp med sina ex-
empel. 

 

 

 

Både kommutativitet och 
associativitet berör en för-
ändring av ordningen. 
Kommutativitet (lagen) in-
nebär att elementen i ett ut-
tryck byter plats och associa-
tivitet (både lagen och asso-
ciativitet) innebär en föränd-
ring av ordningen i vilken 
operationer utförs. 

 

De associativa egenskaperna 
missuppfattas ofta då de även 
tros gälla för uttryck i form av 
(a+b)xc=a+(bxc) vilket liknar 
standardformeln för associa-
tiva lagen (gäller varken asso-
ciativa lagen eller associativi-
tet, resultatet förändras när 
operationsordningen föränd-
ras). 

Elever presenteras ofta med 
förenklade förklaringar som i 
stort sätt säger att ”ordningen 
inte spelar någon roll”. Leder 
till att flera matematiska egen-
skaper placeras i samma fack 
och på grund av det leder till 
förvirring angående de olika 
egenskaperna. Liknande för-
klaringar ges angående alge-
braiska uttryck i högre skol-
åldrar. 

Både elever och lärare har 
svårt för begreppet binära op-

Associativitet handlar om op-
erationsordning. I vilken ord-
ning elementen i ett uttryck 
beräknas utan att fysiskt byta 
plats på elementen (både asso-
ciativa lagen och associativi-
tet). 
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 erationer samt de kommuta-
tiva och associativa egenskap-
erna som relaterar till begrep-
pet. 

Svårigheter som påvisas hos 
lärare och lärarstudenter kan 
även förväntas återfinnas hos 
eleverna. 
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Kieran, C. 

“Children’s operational 
thinking within the context 
of bracketing and the order 
of operations” 

Proceedings of the third interna-
tional conference for the psychology 
of mathematics education 9-14 
July  

Konferensbidrag 

(1979) 

England 

 

 

 

 

 

 

 

Undersöka elevers svårighet-
er med parantares och pri-
oriteringsregeln (order of 
operation) och föreslå ett 
tillvägagångssätt. 

 

6 elever i årskurs 6 - 8 (Ju-
nior high school).  

Kvalitativ.   

 

Handlar inte explicit om den 
associativa lagen men om 
operationsordning i vilken 
den associativa lagen ingår. (i 
standardformeln för den 
associativa lagen används 
parenteser för att visa oper-
ationsordningen). 

 

Elever 11-14 år 

Eleverna använde sig av väns-
ter- till högerräkning vid arit-
metiska operationer trots att 
de arbetat med parenteser. 

Elever opererar ofta i den 
ordning som uttrycken är 
skrivna. Vänster till höger re-
flekterar vårt sätt att läsa och 
skriva. Många elever har en 
uppfattning om att operation-
er alltid måste utföras från 
vänster till höger. 

Eleverna har en syn på paren-
teser som innebär att de alltid 
måste beräknas först men 
tycker då även att parentesen 
måste komma först i uttrycket 
(stå skriven först i uttrycket) 
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Jacobs, V.R., Loef Franke, 
M.L., Carpenter, T.P., Levi, 
L., Battey, D. 

“Professional development 
focused on children’s alge-
braic reasoning in elementary 
school” 

Journal for research in mathemat-
ics education 

Tidskriftsartikel 

(2007) 

USA 

PRIMO 

 

Syftet med studien är att 
undersöka effekterna använ-
dandet av algebraiskt reso-
nemang som mittpunkten i 
för den professionella ut-
vecklingen för lärare i års-
kurserna 1-5.  

 

180 lärare och 3735 elever 
från 19 grundskolor.  

Hälften av lärarna fick en 
fortbildning i elevers alge-
braiska tänkande och hur 
resonerande kan leda till en 
förbättrad förståelse för 
aritmetik. Samtliga lärare 
och elever fick lämna in en 
bedömning efter ett år. 
Dessa rapporter jämfördes 
mellan de två grupperna. 
(De elever vars lärare ge-
nomgått en fortbildning 
och de elever vars lärare 
inte genomgått en fort-
bildning) 

Strukturerad intervju 

 

 

 

 

Relationellt tänkande inne-
bär en medvetenhet om tal 
och de grundläggande egen-
skaperna för operationer 
med tal. För att kunna an-
vända sig av ett relationellt 
tänkande krävs kunskap åt-
minstone implicit om de 
kommutativa och associativa 
egenskaperna. 
 
När elever inte förstår de 
grundläggande egenskaperna 
för operationer med tal får 
de även svårt att förstå att 
aritmetik och algebra bygger 
på samma grundläggande 
idéer. 
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Schifter, D. 

“Reasoning about opera-
tions: Early algebraic think-
ing in grades K-6” 

s.62-81 

Developing mathematical reason-
ing in grades K-12 

National council of teachers 
of mathematics 

Kapitel i antologi 

(1999) 

USA 

PRIMO 

  Barn/elever har implicita 
kunskaper om vårt talsystem 
(10 bas) och användandet av 
den kommutativa-, den as-
sociativa- och den distribu-
tiva lagen. Barn lär sig att 
operera med uttryck i form 
av beräkningar som dessu-
tom bör utföras så snabbt 
som möjligt. Undervisning 
angående räknande utgör 
inte tillfälle för eleverna att 
fördjupa sin förståelse för 
talens platsvärde och de 
egenskaper som hör ihop 
med de aritmetiska operat-
ionerna. 

  

 

 


