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De grundläggande aritmetiska räknelagarna är centrala för elevers utveckling inom algebra. 

Det är därför viktigt att elever ges möjlighet att urskilja och utveckla förståelse för dessa. 

Genom denna kvalitativa intervjustudie undersöktes hur 16 elever i årskurs 2-5, utifrån en i 

förväg designad instruktionssekvens, resonerar om, generaliserar och använder den 

associativa egenskapen för addition. Studien visar att många elever faktiskt urskiljer den 

associativa egenskapen för addition genom arbetet med instruktionssekvensen, men att 

endast ett fåtal tillämpar denna egenskap vid beräkning. Studien visar även att flera elever 

efter att ha urskilt associativitet kan göra generaliseringar av egenskapen relaterad till addition 

eller subtraktion. Slutsatsen av studien är att en instruktionssekvens som erbjuder systematisk 

variation och upprepning av uttryck med samma struktur, möjliggör för elever att urskilja och 

beskriva associativitet. Urskiljandet möjliggörs även av att elever uppmanas att betrakta 

uttrycken från flera perspektiv och beskriva dem utifrån frågor om likheter och skillnader.  
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The fundamental properties of arithmetic is a central aspect for students´ understanding of 

algebra. Therefore, it is important that students get the opportunity to discern and understand 

these properties. In this qualitative study based on interviews I examine how 16 students in 

grades 2-5, reason, make generalizations and use the associative property of addition when 

working on a pre-designed sequence of instructions. The study shows that many students do 

discern the associative property of addition when working on the sequence of instructions, but 

only a few of them apply this property when calculating. The study also shows that several of 

the students are making generalizations about the associative property by relating it to addition 

or subtraction. The conclusion of the study is that a sequence of instructions that offers 

systematic variation and a reccurance of expressions based on the same structures, makes it 

possible for students to discern and describe associativity. The discernment is also made 

possible by prompting the students to view the expressions from different perspectives and 

describing the expressions in terms of similarities and differences.  
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1 Inledning 

Matematiken har en lång historia som sträcker sig över flera tusen år och med bidrag från 

många olika kulturer. Aritmetik och algebra är två grenar inom matematiken och det finns i 

undervisningssammanhang en lång tradition av att introducera aritmetik före algebra 

(Banerjee, 2011). Bryggorna mellan aritmetik och algebra är dock många, och de aritmetiska 

egenskaperna är en av dessa, vilka utgör en viktig grund för algebrans strukturer 

(Wasserman, 2014). Elever är dock ofta omedvetna om de fundamentala egenskaperna 

kopplade till operationer med tal. När elever inte förstår hur de ska tillämpa dessa 

egenskaper på sina beräkningar har de svårt för att få syn på att aritmetik och algebra bygger 

på samma grundläggande idéer (Jacobs, Franke, Carpenter, Levi & Battey, 2007). För att 

tydliggöra och underlätta för fortsatt läsning tas relevanta begrepp och förklaringar upp 

redan i inledningen.  

Aritmetik och algebra 

Aritmetik är den gren av matematiken som studerar de fyra räknesätten addition, 

subtraktion, multiplikation och division samt potenser och rotutdragningar. Ordet aritmetik 

härstammar från grekiskan och betyder räknekonst. Algebra kommer från arabiskan och 

ordets ursprungliga betydelse är återställande eller förenande. Den gren som kallas algebra 

brukar sägas handla om studier av grupper, ringar, kroppar och liknande strukturer 

(Kiselman & Mouwitz, 2008). Beskrivningen har sitt ursprung i abstrakt algebra och får nog 

anses vara en komplicerad beskrivning av skolans algebra. En enklare definition är att det 

handlar om att hantera strukturer och regler som är generella och kan användas inom en rad 

olika sammanhang och situationer (Karlsson & Kilborn, 2014). Den algebra som elever först 

möter i skolan kan beskrivas med begreppet bokstavsräkning och handlar om att räkna med 

variabler istället för, som tidigare med tal (Kiselman & Mouwitz, 2008). Algebra beskrivs 

ibland som generaliserad aritmetik eller som ett språk för att generalisera aritmetiken (Vance, 

1998). Det innebär enligt Slavit (2006), att mönster i aritmetiska beräkningar, kan 

identifieras, genom att urskilja egenskaper som beräkningarna har gemensamt. Dessa 

egenskaper kan sedan generaliseras till formella algebraiska regler.  

Räknelagar och räkneregler 

Till aritmetiken hör ett antal räknelagar och räkneregler. De är inte lagar och regler som vi 

måste följa, istället kan de beskrivas som egenskaper för räkneoperationerna och 
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konventioner för hur dessa ska tillämpas. Både räknelagar och räkneregler har alltså 

betydelse för hur vi utför beräkningar. De grundläggande aritmetiska räknelagarna är de 

kommutativa och associativa lagarna för addition och multiplikation samt de distributiva 

lagarna för multiplikation över addition och subtraktion (Haylock, 2014).  

De associativa och kommutativa lagarna är egenskaper som möjliggör förändringar av 

ordningen i additiva eller multiplikativa uttryck. Kommutativa egenskaper gör det möjligt att 

fysiskt byta plats på termer eller faktorer utan att det påverkar resultatet av beräkningen. De 

kommutativa egenskaperna för addition och multiplikation, brukar formellt beskrivas som, 

𝑎 + 𝑏 = 𝑏 + 𝑎 och 𝑎 ∙ 𝑏 = 𝑏 ∙ 𝑎. Associativa egenskaper gör det istället möjligt att i uttryck 

med addition eller multiplikation, vilka innehåller två eller fler operationer, välja vilken 

operation som tidsmässigt utförs först. De associativa egenskaperna för addition och 

multiplikation beskrivs formellt som 𝑎 + 𝑏 + 𝑐 = 𝑎 + (𝑏 + 𝑐) och (𝑎 ∙ 𝑏) ∙ 𝑐 = 𝑎 ∙ (𝑏 ∙ 𝑐). 

Den formella beskrivningen av de kommutativa och associativa egenskaperna återspeglar det 

faktum att de är generella, alltså att det inte har någon betydelse vilka tal som representeras 

av bokstäverna a, b eller c (Haylock, 2014). Egenskapernas generalitetet innebär också att de 

trots sitt ursprung inom aritmetik, även är viktiga inom algebra. 

Förutom de grundläggande aritmetiska räknelagarna eller egenskaperna, finns ytterligare 

konventioner för operationsordning. De brukar beskrivas som prioriteringsregeln och 

vänster-till-höger-principen. Prioriteringsregeln beskriver i vilken ordning beräkningar ska 

utföras i uttryck med blandade operationer. Enligt prioriteringsregeln ska operationer inom 

parenteser, om de finns, alltid beräknas först och därefter eventuella potenser. Efter 

parenteser och potenser, beräknas multiplikation och division, vilka har samma prioritet. Sist 

i prioriteringsordningen kommer addition och subtraktion som båda har likvärdig prioritet 

(Kiselman & Mouwitz, 2008). Om uttrycken består av blandade räknesätt, vilka har samma 

prioritet, beräknas dessa från vänster till höger. 

Problemformulering 

Tidigare var ett av de främsta målen i tidig matematikundervisning, enligt Schifter (1999), att 

elever skulle memorera grundläggande matematiska fakta och standardalgoritmer för 

beräkningar. Elever fick på lektionerna ofta arbeta med räkneuppgifter där syftet var att 

producera många korrekta svar på kortast möjliga tid. Schifter framhåller att denna typ av 

uppgifter inte möjliggör för elever att utveckla en djupare förståelse för positionssystemet 

och operationers egenskaper. I rådande läroplan (Lgr 11) är de fyra räknesätten och deras 
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egenskaper något som eleverna ska möta i årskurs 1-3, vilket preciseras i det centrala 

innehållet i kursplanen för matematik (Skolverket, 2011b). I kommentarmaterialet förklaras 

att elever behöver förståelse för de fyra räknesätten, deras egenskaper och samband då en 

sådan förståelse är viktig för att kunna utföra beräkningar på ett effektivt sätt (Skolverket, 

2011a).  

 

Warren (2003) beskriver att en stor andel elever lämnar skolan med en begränsad förståelse 

för att aritmetiska operationer är generella processer. Anledningen till detta är, enligt Warren, 

att de exempel som elever möter inom aritmetik, inte gör det möjligt att abstrahera relationer 

och principer som är nödvändiga för algebra. En viktig skillnad mellan aritmetik och algebra 

är, enligt Liebenberg, Linchevski, Olivier och Sasman (1998), att man inom aritmetik ofta 

kan kringgå de konventioner som är relaterade till algebraisk struktur. Detta är dock inte 

fallet när det gäller algebra. Inom algebra behövs konventioner gällande operationsordning 

för att kunna hantera även de enklaste ekvationerna.  

Canobi, Reeve och Pattison (2002) argumenterar för att avsaknaden av forskning gällande 

additionsprinciper, där associativitet ingår, är problematisk. De menar att det finns bevis för 

att individuella skillnader angående elevers förståelse för dessa principer är relaterade till 

deras förmåga att lösa additiva problemuppgifter i skolan. Resultatet av en tidigare 

genomförd litteraturstudie gällande associativitet (Andersson & Englund Eriksson, 2015) 

indikerar att den associativa lagen i undervisningssammanhang är förknippad med många 

missuppfattningar och svårigheter. I samband med materialinsamlingen för den tidigare 

litteraturstudien visade det sig även att det aktuella forskningsområdet är begränsat. Det 

innebär att det endast finns en begränsad mängd publicerad forskning som i något avseende 

berör associativitet. Det är anledningen till att den forskning som presenteras och i den här 

studien sträcker sig över en längre tidsperiod. 

Aktuell studie 

Det kan anses viktigt att elever ges möjlighet att urskilja och utveckla förståelse för de 

grundläggande aritmetiska egenskaperna, då dessa framstår som så centrala för elevers 

utveckling inom algebra. Den här studien handlar därför om att undersöka vad som händer 

när elever genomgår en instruktionssekvens som är designad för att ge möjlighet att urskilja 

och uttrycka associativitet i addition. Begreppet instruktionssekvens avser i den här studien 

en sekvens av numeriska uttryck som utgör underlaget för de individuella elevintervjuerna.  
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur grundskoleelever i årskurs 2-5 resonerar, 

generaliserar och använder associativitet utifrån en i förväg designad instruktionssekvens. 

Syftet vill jag uppfylla genom att besvara följande frågeställningar: 

• Hur beskriver eleverna uttryck som exempelvis, 9 + 4 + 3 = 9 + 7 = 16 i relation till 

9 + 4 + 3 = 13 + 3 = 16, där uttrycken presenteras parvis och där flera uttryck ställs 

mot varandra? 

• Vilka generaliseringar gör eleverna i samband med studiens instruktionssekvens? 

• Hur gör eleverna när de beräknar associativa och icke-associativa numeriska uttryck, 

efter att de genomgått en instruktionssekvens om associativitet? 
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3 Tidigare forskning och teoretisk utgångspunkt 

I kapitel 3.1 och 3.2 presenteras resultat från tidigare matematikdidaktisk forskning. I kapitel 

3.3 beskrivs de teorier om lärande, undervisning och uppgiftsdesign, som ligger till grund för 

hur instruktionssekvensen och de intervjufrågorna som används i studien har utformats. 

Som tidigare beskrivits i kapitel 1 framstår forskningsområdet gällande associativitet 

begränsat, vilket medför att den forskning som presenteras i detta kapitel publicerats mellan 

åren 1996-2014. 

3.1 Räknelagar 

Det har genom tidigare forskning, framkommit resultat, som visar att de grundläggande 

aritmetiska räknelagarna är förknippade med vissa svårigheter och missuppfattningar i 

undervisningssammanhang.  

Enligt Wasserman (2014), introduceras elever redan tidigt i sin matematikinlärning till 

generella algebraiska egenskaper som kommutativitet och associativitet. Han beskriver att 

elever ofta har svårigheter med dessa egenskaper, som exempelvis att särskilja dem från 

varandra. En svårighet gällande de kommutativa och associativa egenskaperna, är enligt 

Wasserman (2014) att de övergeneraliseras till att gälla för andra operationer som exempelvis 

subtraktion. Fenomenet beskrevs redan på 1990-talet. Zaslavsky och Peled (1996)  

förklarade då att de associativa egenskaperna ofta övergeneraliseras, vilket leder till en 

uppfattning om att associativitet även gäller för uttryck med blandade räknesätt. En 

förklaring till att egenskaperna övergeneraliseras är, enligt Linchevski och Livneh (1999), att 

elever ofta uppmuntras att använda strategier baserade på räknelagarna. När de värderar 

uttryck som 31 + 4 + 6 uppmuntras de att gruppera uttrycket som 31 + (4 + 6).  Vid detta 

stadie konfronteras elever sällan med exempel där egenskapen inte gäller, vilket medför att 

elever lagarnas flexibilitet övergeneraliserar. Exempelvis kan elever se uttrycket 31 − 4 + 6 

som ekvivalent med uttrycket 31 − (4 + 6). En liknande beskrivning görs av Slavit (1999) 

angående kommutativitet. Han förklarar att medvetenhet om kommutativitet ofta uppstår i 

en tidig ålder och kopplat till addition, men att full förståelse för egenskapen inte utvecklas 

förrän eleven lär sig subtraktion, för vilket kommutativitet inte gäller. 

Svårigheter med de associativa och kommutativa egenskaperna återfinns inte enbart hos 

elever. Wasserman (2014) konstaterar utifrån en förstudie gällande matematisk struktur, att 

även lärare har problem med att skilja på dessa egenskaper. Han beskriver vidare att både 
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lärare och lärarstudenter har en benägenhet att blanda ihop associativa och kommutativa 

egenskaper. Zaslavsky och Peled (1996) hävdar att både lärare och lärarstudenter kämpar 

med såväl sin förståelse för binära operationer, som med de kommutativa och associativa 

egenskaper som är relaterade till dessa. Zaslavsky och Peled (1996) förklarar att både 

associativitet och kommutativitet beskriver en form av förändring. Skillnaden är att 

kommutativitet handlar om en förändring av elementen i ett uttryck medan associativitet 

handlar om en förändring i den tidsmässiga operationsordningen. Likheterna kan dock leda 

till en förvirring som förstärks under pågående inlärning, då egenskaperna ofta används 

simultant utan tydlig åtskillnad. Eleverna presenteras i dessa sammanhang ofta förklaringar 

som baseras på argumentet, att ordningen inte spelar någon roll.  

3.2 Algebraiskt resonemang 

Inom matematikdidaktisk forskning förekommer flera begrepp som beskriver olika sätt att 

tänka och resonera, om och genom matematik. Ett sådant begrepp är algebraiskt 

resonemang. Blanton och Kaput (2005) beskriver att ett algebraiskt resonemang kan 

betraktas som en process, genom vilken elever generaliserar matematiska idéer utifrån 

specifika fall, och rättfärdigar dessa genom argumenterande samtal. Det finns flera andra 

begrepp som enligt min uppfattning, beskriver liknande aspekter och några av dem kommer 

att presenteras i detta avsnitt. Likheterna mellan dessa begrepp ligger i att de alla beskriver 

generaliseringar som en viktig del. Att generalisera innebär enligt Haylock (2014), att 

observera något som alltid är sant, eller som alltid är fallet för ett specifikt matematisk 

koncept. 

Slavit (1999) beskriver begreppet operation sense. Operation sense involverar enligt författaren, 

flera koncept som kan relateras till varandra. Dessa koncept är bland annat de underliggande 

strukturerna hos operationer, relationen till andra matematiska strukturer och operationer, 

samt möjliga generaliseringar. Slavit (1999) förklarar vidare att sådana karakteriseringar 

involverar fastställandet av egenskaper kopplade till operationer och att en generell 

medvetenhet för de egenskaper som kan gälla för operationer, är av fundamental betydelse. 

Förmågan att kunna se grundläggande likheter baserade på räkneoperationer, tyder på en väl 

utvecklad känsla för operationer.  

Jacobs et al. (2007) beskriver begreppet relationellt tänkande, vilket de menar är en del av 

den algebraiska resonemangsförmågan. Relationellt tänkande handlar om förmågan att 
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kunna se på matematiska uttryck och ekvationer som helheter. Genom en helhetssyn 

möjliggörs ett identifierande av utmärkande relationer mellan talen. Denna typ av tänkande 

utgör en strategi för att arbeta med tal, och skiljer sig från att utföra beräkningar som en 

stegvis procedur. Det innefattar en relationell syn på likhetstecknet, vilket innebär en 

förståelse för att likhetstecknet symboliserar relationen mellan uttryck. Dessutom behövs en 

förståelse för de kommutativa och associativa egenskaperna. Ett relationellt tänkande utgör 

ett flexibelt närmande till beräkningar där uttryck omvandlas, baserat på de fundamentala 

egenskaperna hos operationer med tal. Ett relationellt tänkande innebär ett skifte från ett 

aritmetiskt fokus till ett algebraiskt fokus vilket handlar om förmågan att undersöka 

relationer (Jacobs et al., 2007).  

3.3 Teori 

När barn möter något för första gången, ser de det naturligt i termer av vad de redan vet. De 

kan vara medvetna om helheten men omedvetna om detaljerna. Med upprepad exponering 

blir barnen medvetna om detaljerna, de börjar göra urskiljningar. För att bli medveten om 

egenskaperna av ett objekt, det som gör objektet till vad det är, måste viktiga drag hos 

objektet urskiljas (Watson & Mason, 1998). I detta avsnitt presenteras de teorier om lärande, 

undervisning och uppgiftsdesign, som ligger till grund för hur studien har utformats.  

Enligt en variationsteoretisk syn på lärande, har ett lärande skett när en individ förändrat sitt 

sätt att betrakta ett fenomen. Den grundläggande tanken bakom teorin är att man inte kan 

veta vad något är, utan att veta vad det inte är (Lo, 2014). För att kunna hitta en ny innebörd 

av något, måste man ha möjlighet att jämföra den med något annat (Marton, 2015). Ett 

grundläggande antagande är att innebörden av något uppstår, genom upplevelsen av 

variation, mot en konstant bakgrund. Uppleva eller erfara något är enligt variationsteorin, att 

kunna urskilja delar och helheter, aspekter och relationer. När en eller ett par aspekter av ett 

fenomen eller en händelse varieras medan andra hålls konstanta eller invarianta, kommer den 

aspekt som varieras att urskiljas (Bowden & Marton, 1998; Pang & Marton, 2013). Enligt 

variationsteorin kan ett lärande inte ske utan urskiljande och ett urskiljande inte ske utan 

variation (Marton & Trigwell, 2000). Systematiska och avsiktliga försök att variera vissa 

aspekter hos ett fenomen, medan andra hålls invarianta, kan hjälpa andra att urskilja nya 

aspekter av fenomenet (Lo, 2014). 
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Watson och Mason (2006) beskriver ett tillvägagångssätt för att planera undervisning och 

konstruera uppgifter, vilket de benämner som micro-modeling. Modellen bygger enligt Watson 

och Mason (2006) på frågan om hur övningar kan konstrueras så att önskvärda 

regelbundenheter uppstår genom elevernas arbete med uppgifterna. Det innebär en process i 

att försöka se strukturer och regelbundenheter. Genom en sådan process ska elever 

exponeras för matematiska strukturer som erbjuder dem utökade möjligheter, att skapa sin 

egen uppfattning om en samling frågor eller övningar. Watson och Mason (2006) beskriver 

att om elever erbjuds information, som systematiskt exponerar matematiska strukturer, kan 

de ge upphov till exemplifieringar, generaliseringar och begreppsbildningar som ligger i linje 

med formell matematik. De framhåller vidare att elever inte kan motstå att leta efter, eller 

införa mönster för att skapa generaliseringar även om dessa inte uttrycks eller känns igen.  

Watson (2000) hävdar att man kan nå djupa matematiska strukturer genom att arbeta utifrån 

det hon beskriver som, going across the grain. Begreppet going across the grain är en metafor 

som bygger på fiberriktningen i trä och betyder att gå emot fiberriktningen, på samma sätt 

som när man sågar av en trädstam. Motsatsen till begreppet är along the grain vilket kan 

förklaras som längs med fiberriktningen, det givna tillvägagångssättet eller den enkla vägen. 

Going across the grain, beskriver motståndet av att använda ett angreppsätt som inte 

möjliggör för eleverna att välja den enkla vägen. Genom att arbeta emot fiberriktningen i en 

uppgift, uppenbarar sig ett tvärsnitt av matematiska strukturer som inte kan urskiljas från 

ursprungsperspektivet. Watson (2000) beskriver vidare att uppgifter och frågor som leder till 

intressanta matematiska händelser, är de som uppmanar eleverna att titta på sitt arbete från 

andra perspektiv. Hon hävdar att elever i undervisningen bör uppmanas att reflektera, 

beskriva och använda mönster som går emot den ursprungliga riktningen i arbetet. I sin 

enklaste form kan detta enligt Watson (2000) innebära, att eleverna instrueras i att göra 

jämförelser och söka efter mönster i sitt arbete, såväl horisontellt som vertikalt.  
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4 Metod 

Studien har utförts med en kvalitativ, induktiv metod och baseras på 16 semistrukturerade 

intervjuer, med grundskoleelever i årskurs 2-5. En semistrukturerad intervju utgår från en 

intervjuguide med i förväg bestämda frågor (bilaga 1). Frågorna i guiden behöver dock inte 

ställas i den ordning som de formulerats. En semistrukturerad intervju möjliggör för 

intervjuaren att ställa frågor som inte formulerats i förväg, om dessa anknyter till sådant som 

intervjupersonen säger, eller har sagt. Det utgör en flexibilitet som är av relevans för att 

kunna reda ut sådant som framstår som otydligt eller motsägelsefullt (Bryman, 2011). I min 

intervjuguide formulerades ett antal huvudfrågor och några i förväg, tänkbara följdfrågor. 

De kompletterades sedan med frågor gällande sådant som eleverna formulerade under 

intervjun och som inte har beskrivits i guiden (bilaga 1). 

4.1 Uppgiftsdesign  

Intervjuerna och frågorna i intervjuguiden, baserades på en instruktionssekvens. Innan den 

slutgiltiga sekvensen konstruerades, utfördes en pilotstudie med två elever, för att undersöka 

hur sekvensen och de ingående uttrycken fungerade i en intervjusituation. Små förändringar 

gjordes och instruktionssekvensen kom slutligen att se ut på följande sätt (figur 1): 

 

 

 

 

 

 

Eleverna ombads under intervjuerna att beskriva vilka likheter och skillnader de kunde se 

mellan sekvensens uttryck, såväl horisontellt som vertikalt. Uttrycken i de tre första raderna 

Figur 1. I figuren visas den instruktionssekvens som användes som underlag vid intervjuerna. 
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bestod av additiva, numeriska uttryck där den associativa lagen gäller. I fjärde raden 

förändrades uttrycken till att omfatta endast räknesättet subtraktion, där de associativa 

egenskaperna inte gäller. Sekvensen avslutades med två uttryck med blandade räknesätt, 

addition och subtraktion, vilka inte heller är associativa (figur 1). I varje uttryck fanns en 

klammer positionerad under de operationer som utförs först i uttrycket. De markerade 

operationsordningen och skulle kunnat representeras av parenteser. Då parenteser inte är 

nödvändiga för att bryta mot vänster-till-höger-principen i additiva uttryck, och då 

parenteser ofta misstolkas (Kieran, 1979), gjordes valet att använda klamrar. Klammern 

placerades i en annorlunda position, jämfört med den symboliska beskrivningen av 

associativa lagen för addition, 𝑎 + 𝑏 + 𝑐 = 𝑎 + (𝑏 + 𝑐), där parenteser i första ledet 

innefattar den vänstra operationen. Anledningen till att uttrycken istället skrevs som 

𝑎 + 𝑏 + 𝑐 = 𝑎 + 𝑏 + 𝑐 var att försöka bryta elevernas spontana vilja att beräkna 

uttrycken för att istället fokusera på operationsordningen. 

Den associativa lagen för addition gäller för alla tal, men inte för uttryck med subtraktion, 

eller för uttryck med blandade räknesätt. I de tre första raderna varierades endast uttryckens 

tal, medan operationen addition hölls konstant. I fjärde och femte raden varierades 

uttryckens räknesätt, medan talen i det första ledet hölls konstanta. De skillnader som 

uppstod i uttryckens andra led och i resultaten av uttrycken på rad 4 och 5, var en naturlig 

konsekvens av förändringar i operationsordningen.  

Efter genomgången instruktionssekvens, ombads eleverna att själva beräkna tre numeriska 

uttryck. Uttrycken konstruerades med den genomgångna instruktionssekvensen i åtanke 

(figur 2). 

 

 

 

 

Uttrycken konstruerades utifrån principen om att det första skulle vara associativt, det andra 

icke-associativt, med enbart subtraktion och det tredje icke-associativt, med blandade 

räknesätt. Anledningen till att eleverna fick tre uppgifter att själva beräkna var att få en 

inblick i hur eleverna gör när de tar sig an såväl associativa som icke-associativa uttryck. 

Figur 2. Figuren visar de numeriska uttryck 
som eleverna ombads beräkna. 
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4.2 Urval och avgränsningar 

Valet av skola gjordes delvis utifrån ett bekvämlighetsurval baserat på att jag, sedan tidigare 

hade en relation till enheten. Skolan valdes även utifrån sin sammansättning av elever. 

Eleverna på skolan utgörs av en heterogen grupp, där såväl etnicitet som socio-ekonomisk 

bakgrund varierar. Valet av skola gjordes alltså även utifrån den beskrivna variationen och 

ett antagande om att skolan utifrån dessa kriterier, var någorlunda representativ för 

elevsammansättningen i flertalet, svenska, kommunala skolor. Studien avgränsades till den 

del av skolan som inhyser årskurserna F-5. Urvalet av intervjupersoner gjordes utifrån två 

kriterier. Kriterier var: 

• Eleven har fått grundläggande undervisning om likhetstecknets betydelse samt om 

räknesätten addition och subtraktion. 

• Eleven kan formulera sig på svenska. 

Utifrån det första urvalskriteriet exkluderades förskoleklassen och årskurs 1. Det innebar att 

urvalsgruppen endast bestod av elever i årskurs 2-5. Undersökningen avgränsades till 16 

intervjuer, med fyra elever från varje årskurs. Vilka elever som skulle intervjuas i varje 

årskurs bestämdes utifrån ett slumpmässigt urval. Det slumpmässiga urvalet gjordes genom 

lottning. Alla elever som intervjuades uppfyllde de tidigare nämnda urvalskriterierna. 

4.3 Datainsamling 

Intervjuerna genomfördes ute på skolenheten och eleverna intervjuades en och en. Eleverna 

fick vid intervjutillfället en utskriven instruktionssekvens (figur 1), där uppgifterna 

presenterades stegvis, ett uttryckspar i taget, medan resterande uttryck täcktes över. 

Intervjuerna spelades in som ljudupptagningar med hjälp av en mobiltelefon. 

Ljudinspelningarna kompletterades med anteckningar av sådant som eleverna visade visuellt, 

och som därför inte kunde dokumenteras på inspelningen. Ljudfilerna transkriberades sedan 

ordagrant, med undantag för inledande frågor som inte hörde till studien, samt vissa 

sidospår som plockades bort av tidsmässiga skäl. Vid transkriberingen togs även hänsyn till 

de anteckningar som hade gjorts under intervjuerna. De bidrog med förtydliganden till 

ljudinspelningarna och skrevs in inom parenteser i intervjutexterna. Totalt resulterade 

transkriberingen av det inspelade materialet, i cirka 205 sidor intervjutext. 
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4.4 Analys 

Dataanalysen gjordes med hjälp av meningskoncentrering. Meningskoncentrering innebär, 

enligt Kvale och Brinkmann (2009), att komprimera intervjupersonernas oftast ganska långa 

uttalanden till kortare formuleringar av uttalandets huvudsakliga innebörd. De beskriver 

vidare att syftet med meningskoncentrering är att på ett systematiskt sätt, kunna handskas 

med data som uttrycks i vardagsspråk. Då mitt insamlade och transkriberade datamaterial 

baserades på vardagsspråk och då materialet var relativt omfattande, valdes 

meningskoncentrering som analysmetod. Denna form av analys innefattar, enligt Giorgi 

(1985), fyra steg. I Kvales & Brinkmanns (2009) återgivning av analysmetoden beskrivs den 

istället i fem steg. De fem stegen innebär att intervjutexten först läses igenom för att ge en 

känsla av texten som helhet. I det andra steget fastställs naturliga meningsenheter i texten så 

som de uttrycks av individerna som intervjuats. Dessa meningsenheter tematiseras i ett 

tredje steg i några få ord som beskriver vad meningsenheten handlar om. I ett fjärde steg 

ställs frågor till dessa enheter utifrån undersökningens syfte och frågeställningar. Det femte 

steget handlar om att knyta samman de teman som är relevanta i en beskrivande utsaga 

(Kvale & Brinkmann, 2009). 

Min dataanalys skedde alltså i flera steg. I det första steget lästes intervjutexterna en och en 

och all text delades in i stycken. Styckena kompletterades med relativt kortfattade 

kommentarer i marginalen som beskrev vad de handlade om. I ett andra steg lästes 

intervjutexterna igen och delar av de tidigare indelade styckena blev nu indelade i 

meningsenheter som färgkodades utifrån tre teman eller kategorier. Dessa teman var 

likheter, olikheter/skillnader och övriga beskrivningar. I och med färgkodningen så krympte 

materialet något. I ett tredje analyssteg gicks materialet igenom igen och den här gången 

lades extra fokus på de färgmarkerade enheterna. Anteckningar fördes vid sidan om. I detta 

steg komprimerades textmassan ytterligare då enheterna i detta steg analyserades med syftets 

frågeställningar (se kap 2) i fokus. Vissa elevresonemang som inte direkt kunde kategoriseras 

under syftets frågeställningar togs med även i detta urval då det kunde komma att ha 

relevans för studien. Det material som den tredje analysen resulterade i, gicks sedan igenom 

en fjärde gång, där ytterligare delar som inte hade relevans för studien valdes bort. Det 

ursprungliga textmaterialet från transkriberingarna kom dock inte helt att läggas åt sidan då 

det innehöll de ordagranna citat som ansågs behövas i resultatpresentationen. 
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4.5 Validitet och reliabilitet 

Validitet handlar, enkelt beskrivet, om att forskaren genom den undersökningsdesign, de 

verktyg, som används för att samla in och analysera data, mäter det som avses mätas. 

Begreppet brukar delas in i intern och extern validitet, där intern står för den 

överenstämmelse som råder mellan forskarens observationer och utvecklande av teorier. 

Extern validitet handlar istället om i vilken utsträckning resultaten av undersökningen kan 

generaliseras till andra sammanhang och situationer. Den externa validiteten är ofta mer 

problematisk i en kvalitativ studie trots att resultaten kan överensstämma med andra grupper 

än de som undersökts (Bryman, 2011; Seale, 2012).  

Även reliabilitetsbegreppet brukar delas in i två begrepp, vilka är intern och extern 

reliabilitet. Intern reliabilitet handlar om överenskommelser inom ett forskarlag om hur data 

ska tolkas medan extern reliabilitet, handlar om den utsträckning, i vilken studien kan 

upprepas eller replikeras (Bryman, 2011).  

Jag har framförallt försökt att förhålla mig till den interna validiteten av studien genom att 

konsultera syftets frågeställningar genom hela processen. Frågeställningarna konsulterades 

exempelvis vid utformningen av instruktionssekvens, urval och avgränsningar, val av 

datainsamlingsmetod, transkribering av intervjuer samt val av lämplig analysmetod. 

Instruktionssekvensen prövades genom en pilotstudie och förändrades, ljudfilerna 

transkriberades ordagrant och analysen skedde i flera steg, allt detta för att resultatet skulle 

bli så trovärdigt som möjligt. Gällande reliabiliteten konstaterade jag redan tidigt att den 

skulle bli svår att motivera eftersom intervjuerna genomförts utifrån en semistrukturerad 

intervjuguide, vilket innebär att intervjufrågor och ordning av dessa har varierat i de olika 

intervjuerna. Då jag ensam har utfört denna studie har jag helt frångått konceptet om extern 

reliabilitet. 

4.6 Forskningsetik 

Inom forskning tillämpas det grundläggande individskyddskravet vilket består av 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att den som forskar ska informera deltagare om syftet med 

undersökningen. Samtyckeskravet handlar om att deltagarna har rätt att själva bestämma om 

de vill medverka. Individer under 15 år måste dessutom ha medgivande av vårdnadshavare 

för att få delta. Konfidentialitetskravet handlar i sin tur om att avidentifiera deltagarna i 
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största möjliga mån samt om att förvara personuppgifter och annat känsligt material så att 

obehöriga inte får tillgång till dessa uppgifter. Nyttjandekravet innebär att insamlade data 

endast får användas för forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2002). 

Jag har förhållit mig till dessa krav genom att informera elever och vårdnadshavare om syftet 

med studien i ett brev där de fick ta ställning till om eleven ville/fick medverka i intervjun 

(bilaga 2). Då alla elever var under 15 år tilläts eleven inte att delta om inte både eleven och 

vårdnadshavaren givit sitt samtycke. Eleverna tillfrågades även vid intervjutillfället om de 

fortfarande ville medverka och informerades om att de när som helst under intervjun kunde 

välja att avbryta. Alla elever avidentifierades i transkriberingen genom att få ett nummer 

istället för namn. Jag valde också att inte benämna den aktuella skolan med namn och ort. 

Materialet innehöll inga personuppgifter eller annan känslig information men har trots det 

förvarats oåtkomligt för andra. Det insamlade materialet kommer dessutom enbart att 

användas i forsknings- och eventuellt undervisningssyfte, vilket deltagarna har informerats 

om. 
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5 Resultat 

I detta kapitel beskrivs studiens resultat. I resultattexten används beskrivningar av ingående 

uttryck med hjälp av begreppen, vänster och höger uttryck, första och andra ledet, samt 

klammer (figur 3). I de citat som baseras på en konversation, beskrivs intervjuaren som I och 

eleven som E. Förklaringar och förtydliganden, som jag anser är viktiga för att förstå citatens 

innebörd, innefattas av en hakparentes. 

 

 

 

 

 

Eleverna har under intervjuerna blivit ombedda att titta efter likheter och skillnader mellan 

uttrycksparen på en och samma rad, vilket jag i texten kallar för horisontella jämförelser. De 

har även fått beskriva likheter och skillnader mellan uttrycken i flera rader, vilket jag valt att 

beskriva som vertikala jämförelser. I figur 4 beskrivs instruktionssekvensen samt ytterligare 

begrepp som används i resultatdelen. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Beskrivning av begrepp som används i resultatkapitlet. 

Figur 4. Beskrivning av instruktionssekvensen och begrepp som används i resultatkapitlet. 
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5.1 Uttryckens attribut 

Det som är genomgående i analyserad data, är att alla elever vid något tillfälle, beskriver det 

som jag valt att kalla för uttryckens attribut. Med attribut menar jag sådant som relaterar till 

uttryckens utseende vid första anblick. Exempel på attribut är uttryckens ingående tal, 

operationstecken, likhetstecken och klamrar. Eleverna beskriver likheter och skillnader 

mellan dessa attribut såväl horisontellt som vertikalt. Alla elever i studien benämner inte alla 

dessa attribut, däremot beskrivs något av dessa, av alla elever, vid något tillfälle.  

Horisontella beskrivningar av dessa attribut hänvisas ofta till att de tre första talen i uttrycket 

är lika, och att uttrycken innehåller likhetstecken och operationstecken. I rad 1-3 beskrivs 

dessutom summan mellan uttrycken, i ett uttryckspar, som lika. Det som följaktligen skiljer 

sig åt, är enligt eleverna, klamrarnas placering och talen i uttryckets andra led. Eleverna 

beskriver dock dessa likheter och skillnader på lite olika sätt, vilket exemplifieras i följande 

citat: 

Rad 1: 5 + 1 + 7 = 5 + 8 = 13 och 5 + 1 + 7 = 6 + 7 = 13 

Intervjuare: Om du tittar på de här två uttrycken i första raden, vad finns det för 
likheter mellan dem 
Elev: […] båda svaren blir 13, och i början så står det 5+1, och sen plus 7, och sen 
så är det inte något mer likt, för på den ena så blir det 6+7, och på den andra 5+8 

Elev 6, årskurs 3 
 

Rad 2: 2 + 3 + 4 = 2 + 7 = 9 och 2 + 3 + 4 = 5 + 4 = 9 

I: Är det någonting mer som är samma, eller som är likadant 
E: De har två likhetstecken, och den här saken [klammer], fast de sitter ju inte på 
lika ställen  
I: Båda har en klammer, men de är på olika ställen 
E: Det är först tre siffror, som man adderar, och sen blir det två, sen i summan, en 

Elev 15, årskurs 5 

I uttrycken på rad 4 och 5 tillkommer ytterligare attribut, vilka också beskrivs av många 

elever. Det handlar bland annat om att resultaten i uttrycken är olika och att det i rad 5, är 

olika operationer i det andra ledet. Ett exempel på en sådan beskrivning ges av elev 8. 

Rad 5: 9 − 4 + 3 = 9 − 7 = 2 och 9 − 4 + 3 = 5 + 3 = 8 

I: Finns det något annat som är olika 
E: Att det är de talen här, här står det 5+3, och här står det 9-7 
I: […] Vad är olika då 
E: Här är det ju plus, och där är det minus, och 5+3 är 8 och 9-7 är ju 2 

    Elev 8, årskurs 4 
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De likheter som eleverna beskriver vid vertikala jämförelser, handlar främst om att det finns 

tal som återkommer i flera av uttrycken. Följaktligen beskrivs då att skillnaden mellan 

uttrycken, är att det finns många olika tal. Många elever konstaterar även att uttryckens 

klamrar är positionerade på samma plats i den vänstra, respektive den högra kolumnen. 

Vidare beskrivs, i jämförelser av de tre första raderna vertikal, att alla uttryck endast 

innehåller räknesättet addition samt två likhetstecken. Eleverna beskriver även att uttrycken i 

de tre första raderna, vertikalt har talen 13, 9 och 16 i slutet.  

 

I rad 4 beskriver eleverna att det nu är en skillnad att räknesättet förändras till subtraktion. 

Dessutom menar flera elever att den tidigare beskrivna likheten, av att det sista talet i 

uttrycken är lika, inte längre stämmer. Det förklaras som att uttrycken i den vänstra 

kolumnen slutar på talen 13, 9, 16 och 8, medan den högra kolumnen har talen 13, 9, 16 och 

2 sist i uttrycken (figur 4). I den femte raden sker ytterligare en förändring genom att 

uttrycken innehåller både addition och subtraktion, vilket de flesta elever beskriver som en 

skillnad gentemot föregående uttryck. Följande citat är ett exempel på hur elev 2 beskriver 

vertikala likheter och skillnader i rad 1-3 och rad 1-4 (figur 4). 

 
E: Det står, 13,13; 9,9; 16,16  och 13, 9, 16, 13, 9, 16  
I: Alla par har samma summa 
E: Mmm […] där står det också 5,2,9; 5,2,9  
I: Precis, det är samma första tal […] 
 
E: Ja, där är det ju plus, och där är det minus 
I: Så i de första tre raderna är det plus 
E: Mmm, och den andra minus 
I: Och i den fjärde raden är det minus 

                   Elev 2, årskurs 2 

Flera av de intervjuade eleverna gör en diagonal jämförelse mellan resultaten i rad 4 och 5. 

De jämför då de sista talen, eller resultaten i uttrycken, diagonalt (figur 5). Den här typen av 

jämförelse var inte något som efterfrågades vid intervjuerna. De elever som gör denna 

jämförelse, beskriver att resultaten utgör både en likhet och en skillnad. Det är en likhet i att 

talen/resultaten återkommer i båda raderna, men också en skillnad då de inte är samma 

inom en och samma rad. Eleverna relaterar till att talen har bytt plats, eller borde byta plats, 

så att de vertikala likheter som tidigare beskrivits, ska fortsätta som ett talmönster genom 

hela sekvensen.  Ett exempel på en sådan diagonal beskrivning är, ”det är samma tal i sluten, 

fast de två har bytt plats” (Elev 2, årskurs 2).  
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Som tidigare beskrivits, förhåller sig alla de intervjuade elever till dessa attribut, vid olika 

tillfällen. Många elever påbörjar sina beskrivningar av alla uttryck med att återkoppla till 

attributen. Av 16 intervjuade elever, är det endast en elev, som enbart beskriver uttryckens 

attribut, genom hela sekvensen. 

5.2 Olika perspektiv 

Uttrycken i de tre första raderna är alla associativa, vilket betyder att den associativa lagen 

gäller för dessa. Skillnaden mellan uttrycken i ett sådant uttryckspar, utgörs av att det är olika 

tal i det andra ledet. Denna skillnad uppstår som en naturlig konsekvens av en förändring av 

operationsordningen i uttryckens första led. Under intervjuerna förändrar eller utökar många 

elever sina beskrivningar och sina resonemang om de i sekvensen ingående uttrycken. Det 

betyder att eleverna helt eller delvis, börjar beskriva uttrycken ifrån andra perspektiv än 

genom attributen. Dessa perspektiv kan delas in i tre olika kategorier, vilka jag fortsatt väljer 

att kalla för associativitet, ekvivalens och differens.  

Associativitetsperspektivet 

Ett av de perspektiv, från vilket eleverna beskriver uttrycken, handlar om den associativa 

operationsordningen. Det betyder att eleverna som ser uttrycken ifrån detta perspektiv, för 

resonemang om den tidsmässiga operationsordningen i uttrycken. Några elever beskriver 

associativitet redan på rad 1, medan andra urskiljer detta perspektiv vid ett senare tillfälle. 

Det gemensamma är att alla elever som beskriver uttrycken utifrån detta perspektiv, hänvisar 

till, att skillnaden mellan uttrycken beror på den tidsmässiga operationsordningen. Det finns 

dock även skillnader mellan elevernas beskrivningar. Den största skillnaden är att vissa 

elever kan beskriva möjligheten att förändra ordningen relaterat till räknesätt, vilket andra 

inte kan, eller väljer att inte göra. Exempel på sådana beskrivningar är: 

 
 

Figur 5. Pilarna i figuren visar hur eleverna jämför resultaten diagonalt i rad 4 och 5. 
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E: Denna klämman [klammer] här, eller vad det heter  
I: Mmm, vad är det som är olika med den 
E: Den sitter i ett annat ställe 
I: Varför tror du att den gör det 
E: Mmm, för att talet ska vara, inte samma, på båda sidorna eller något […] eller så 
att man ska räkna ut det, sen det […] man räknar ut det först [4+3] till 7 […] och 
det [2+3] blir 5, och sen räknar […] man ihop det till ett tal eller något 
I: Så det som är inom klammern är det man ska räkna ihop först, eller vad man ska 
säga 
E: Ja […] 

Elev 4, årskurs 3 

Eleven beskriver operationsordningen i uttrycken på rad 2 och motiverar ordningen utifrån 

den klammer som ingår i uttrycken, 2 + 3 + 4 = 2 + 7 = 9 och 2 + 3 + 4 = 5 + 4 = 9. Vad 

eleven alltså beskriver är den ordning, i vilken operationerna i de specifika uttrycken har 

utförts. Elev 12 beskriver uttrycken på ett liknande sätt genom hela sekvensen men gör ett 

tillägg på slutet om associativ operationsordning relaterad till räknesätt. Den typen av 

beskrivningar kan ses som generaliseringar av den associativa egenskapen för addition. 

Anledningen är att de är relaterade till räknesätt vilket innebär att förklaringen eller 

beskrivningen fungerar även utanför den specifika instruktionssekvensen. 

E: […] typ, att i subtraktion ska man börja från vänster 
I: I subtraktion ska man börja från vänster […] menar du den då, [rad 4] som var 
subtraktion där  
E: […] båda, det är ju lite addition där också 
I: rad 4 och rad 5 tänker du då eller […] 
E: Ja […] 
I: […] i subtraktion ska man börja från vänster, det var det du sa 
E: Ja […] 
E: […] man kan inte bara välja några tal att börja på 
I: Finns det någon gång när man kan det då 
E: När det bara är addition i talet [uttrycket] 

                                      Elev 12, årskurs 5 

Flera elever beskriver att operationsordningen inte har någon betydelse i uttryck med endast 

addition, vilket innebär ett generaliserande av den associativa egenskapen. Ett exempel på en 

sådan beskrivning, är att det inte har någon betydelse om man beräknar uttrycket enligt 

vänstra eller högra uttryckets operationsordning, då det ändå resulterar i samma summa.  

I: Spelar det någon roll om man gör som där, eller där  
E: Eh, nä 
I: Nä, varför spelar det ingen roll  
E: För det blir fortfarande samma tal [summa] 

Elev 6, årskurs 3 
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Eleven formulerar dessutom en regel som relateras till räknesättet subtraktion. 

I: Kan du fundera ut någon regel […] som skulle kunna gälla, för allt det här vi har 
tittat på, eller för vissa delar […] 
E: Inte ha några minus, för det är svårare 
I: Okej, att inte använda minus allmänt, eller att inte använda minus just när man 
använder krumelurer [klamrar] 
E: Mmm, inte använda minus när man använder krumelurer 
I: Varför ska man inte göra det 
E: För att det är, jag tycker att minus är svårt 
I: Men är minus svårt även om man inte har krumeluren, eller är det bara när man 
använder krumeluren som det är svårt 
E: Det är bara när man använder krumeluren 

                      Elev 6, årskurs 3 

Elevens regel handlar om att man inte bör använda klamrar när det finns subtraktion i 

uttrycket. Klamrarna betyder enligt eleven att det som innefattas av dessa, är det som 

beräknas först. Det innebär enligt min tolkning, att eleven för ett resonemang om att 

förändringar i operationsordningen, inte är en egenskap som fungerar för subtraktion.  

Som tidigare beskrivits, finns det skillnader gällande när i sekvensen eleverna beskriver 

operationsordningen för uttrycken. Dock är det så många som 13, av studiens 16 elever som 

gör en sådan beskrivning vid något tillfälle. De elever som tidigt får syn på, och kan beskriva 

skillnader i operationsordningen, beskriver inte uttryckens attribut lika frekvent som andra 

elever. De relaterar istället till uttryckens olikheter i andra ledet till konsekvenser av 

operationsordningen. De flesta av de elever som betraktar uttrycken ifrån detta perspektiv, 

kan även beskriva de skillnader som uppstår genom förändringar i operationsordningen i de 

icke-associativa uttrycken i rad 4 och 5. Det som skiljer sig åt mellan eleverna är deras 

förklaringar och resonemang om huruvida det fungerar att göra förändringar i 

operationsordningen eller inte, alltså om eleverna kan göra generaliseringar eller inte. 

Ekvivalensperspektivet 

Ekvivalensperspektivet handlar om att jämföra leden i varje uttryck som likheter. Ifrån detta 

perspektiv, är likhetstecknen mellan leden av betydelse. Elever som betraktar uttrycken 

utifrån detta perspektiv, resonerar som regel om ett uttryck i taget och jämför då leden inom 

detta uttryck från vänster till höger. Elev 8 bygger sitt resonemang på denna princip i 

samband med uttrycken 2 + 3 + 4 = 2 + 7 = 9 och 2 + 3 + 4 = 5 + 4 = 9. 
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I: Vad är lika i de här två uttrycken  
E: båda så här, de här är 9, både 2+7 är 9 och 2+3+4 är 9, och sen här är det 
2+3+4, är lika med 9, och sen blir det 5+4, är lika med 9 

Elev 8, årskurs 4 

Vad eleven beskriver är att uttrycket 2 + 3 + 4 = 2 + 7 = 9, representeras av likheter i varje 

led, alltså att summan av det första ledet är 9, likväl som summan av det andra ledet. 

Detsamma gäller för uttrycket, 2 + 3 + 4 = 5 + 4 = 9. Resonemanget är representativt för 

andra elevers beskrivningar av ekvivalensen mellan leden i uttrycken. Elev 5 gör en liknande 

beskrivning för att förklara varför endast ett av uttrycken i rad 5, är korrekt. Resonemanget 

relateras till uttrycken 9 − 4 + 3 = 9 − 7 = 2 och 9 − 4 + 3 = 5 + 3 = 8. 

I: Finns det något mer som är olika då 
E: […] ja här, 5+3 och 9-7  
I: Mmm 
E: Och här är det rätt, fast inte där  
I: Det är rätt här  
E: Mmm 
I: Varför är det rätt där  
E: För att 9-4+3, […] det är lika mycket som 8, och 5+3 är också 8  

                     Elev 5, årskurs 3 

Eleven beskriver att det högra uttrycket är det rätta eftersom det är likheter i alla uttryckets 

led. Eleven förhåller sig även till vänster-till-höger-principen, vilket eleven förklarar att man 

bör göra i alla uttrycken.  

I: Skulle du kunna skapa någon regel som kan hjälpa dig att tänka när du ser sådana 
här uttryck […] 
E: Ta var för sig, typ 9-4 först, då räknar man ut det, 5, sen tar man 5-3  
I: Okej, så regeln är, ett par i taget, eller vad man ska säga  
E: Ja […] 
I: […] hur börjar du, vilket skulle du börja med 
E: Denna, för den är där först […] 
I: […] mmm, skulle du göra så på alla de här [uttrycken] 
E: Ja 
I: Börja med ett par i taget 
E: Ja 
I: Och alltid från det hållet, till det hållet […] från vänster till höger kan man säga då 
E: Ja 

                      Elev 5, årskurs 3 

Regeln beskriver att man konsekvent ska tillämpa vänster-till-höger-principen för alla 

sekvensens uttryck. Dessutom ska man enligt eleven, beräkna en operation i taget. Elev 5 är 

den enda, som efter att ha intagit detta perspektiv, konsekvent håller sig till detta tillsammans 
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med vänster-till-höger-principen. Det är ett sätt att betrakta och värdera uttrycken som 

fungerar för den specifika sekvensen. Anledningen till att det fungerar, är att alla operationer 

i sekvensen har samma prioritet. 

Differensperspektivet 

Det tredje perspektivet handlar om att jämföra skillnader mellan uttrycken som en differens 

mellan termerna i det andra ledet. Eleverna som gör denna beskrivning uttrycker dock att 

detta även är en likhet mellan uttrycken. Flera elever beskriver att uttrycken i rad 1, är lika 

och olika. De menar, att om 1 flyttas från 8  till 5 i det första uttrycket, skulle det stå 6 + 7, 

och tvärtom i det andra uttrycket där en förflyttning av 1 från 6 till 7, innebär att det står 

5 + 8 även i det högra uttrycket. Skillnaden och likheten mellan uttrycken utgörs, enligt 

dessa elever, av att differensen är 1 mellan termerna i uttryckens andra led (figur 6). 

 

 

 

 

 

 

 

De flesta av eleverna förändrar sitt synsätt efter hand och överger då differensperspektivet. 

Det gäller dock inte för elev 11 som håller sig inom perspektivet genom hela sekvensen. Det 

fungerar för uttrycken i rad 1-3. Ett exempel på detta, är när eleven resonerar om uttrycken 

9 + 4 + 3 = 9 + 7 = 16 och 9 + 4 + 3 = 13 + 3 = 16, i rad 3. 

I: Här då, vad är lika  
E: Ja, vad som är lika, då ska vi se […] det är ju det att de har flyttat över […] 
I: mm 
E: […] de har flyttat över […] 4 till 9 […] 
I: Det är lika, att de liksom bara flyttat 
E: Nu är det ju samma igen, fast de har flyttat mer [jämför med rad 1 och 2] 
I: Okej 
E: Så det kanske  […] en annan uppgift, fast de kanske är lite svårare än den andra, 
jag vet inte 
I: Nä 
E: Mmm, för det blir, de flyttar ju över 4, från 7, till 9 så att det blir 13+3, så det är 
16 då 

                    Elev 11, årskurs 4 

Figur 6. Beskrivning av hur elever ser på uttrycken i rad 1 utifrån 
differensperspektivet. 
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Eleven fortsätter att beskriva differensen genom att relatera till en tänkt förflyttning av 

differensen mellan termerna i det andra ledet.  Differensenökningen mellan termerna i varje 

rad, förklaras av eleven som en svårighetsprogression i uppgifterna. Som tidigare beskrivits, 

går det att förklara olikheter och likheter mellan uttrycken på detta sätt så länge det enbart är 

addition. I rad 4 och 5 får eleven svårt att förhålla sig till differensperspektivet eftersom 

differensen mellan termerna inte är lika i båda uttrycken på raden. Eleven resonerar då på 

följande sätt. 

Rad 4: 9 − 4 − 3 = 9 − 1 = 8 och 9 − 4 − 3 = 5 − 3 = 2 

E: 5-3 är 2 […] men jag fattar inte självaste poängen här, det är inget lika mellan de 
här den här gången, men den här gången är det inget sådant att de har flyttat över, 
utan det går ju inte 1-9 [9-1] är 8, 3-5 [5-3] är ju 2 
I: […] hur tror du man har gjort här 
E: De är ju inte direkt så där lika nu eller 
I: Nä 
E: Det är ju helt olika nu, helt olika […] men det går ju inte å flytta över […] tror 
jag, eller 
I: Nä, kan de ha gjort på något annat sätt 
E: För man kan ju inte, för om man flyttar över 2 dit […]  då blir det ju såklart 3 
som där […] men om man tar bort 2 från 9, det blir ju bara 7, det går ju inte, det 
passar ju inte ihop, de här två talen, […] de har inte förväxlat, utan det här är två 
olika, två olika tal 
I: […] så det här är två olika uppgifter 
E: Ja, kan man typ säga, inte uppgifter men de hänger liksom inte ihop, de här två 
[…] de hänger inte ihop […] alla andra hänger ihop, här om man jämför här med 
plus, plus […] nä, jag förstår inte den här uppgiften, det är ju inget som hänger ihop 
mellan de här två, utan det är två olika tal […] de är helt olika, det är inget 
gemensamt med dem, om man säger så att man kan flytta över, så det blir samma 

                    Elev 11, årskurs 4 

Eleven för ett långt resonemang gällande uttrycken i rad fyra och gör såväl horisontella, som 

vertikala jämförelser. Eleven beskriver att uttrycksparen i rad 1-3 relaterar till varandra 

eftersom det går att förflytta delar av den ena termen i uttryckets andra led, till den andra 

termen. På så sätt får det andra ledet i båda uttrycken två likadana termer och därmed 

samma resultat. Eleven håller fortsatt fast vid sitt resonemang även i den sista raden där 

uttrycken innehåller både addition och subtraktion. Eleven anser även där, att det är 

uttrycken som inte har något gemensamt eftersom elevens princip gällande differensen 

mellan talen inte längre fungerar. Det förklaras med att uppgifterna eller uttrycken inte hör 

ihop vilket även beskrivs av elev 5. 
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I: Finns det något som skiljer sig då 
E: Här är inte samma svar […] som det var på de andra [rad 1-3] 
I: […] hur tänker du omkring det 
E: […] jag tror inte det hör ihop […] alltså tillsammans, jag tror det bara är för att 
det är en uppgift, och man ska göra den svår eller något 
I: Mmm 
E: Det är inte samma, hela tiden 

                     Elev 5, årskurs 3 

Perspektivskifte 

Många av eleverna påbörjar sina beskrivningar av uttrycken inom ett perspektiv för att 

senare byta perspektiv eller fördjupa sitt resonemang. Exempelvis beskriver vissa elever i 

början av sekvensen enbart uttryckens attribut, medan andra beskriver attributen 

tillsammans med något av de andra perspektiven. Resonemang utifrån ekvivalens och 

differens är vanligt förekommande i början av instruktionssekvensen men kommer för 

många senare att handla om den associativa operationsordningen. Elev 14 är en elev som 

byter perspektiv flera gånger under intervjun, vilket exemplifieras genom följande citat. 

Rad 1: 5 + 1 + 7 = 5 + 8 = 13 och 5 + 1 + 7 = 6 + 7 = 13 

E: Jag ser inte precis något mer, bara att 6 är ett större än 5, fast det är inte så lika 
[…] de är ändå lika och olika på samma gång, tycker jag, jag vet inte hur jag ska säga 
I: Menar du den, 6+7 och 5+8  
E: Mmm 
I: […] på vilket sätt skulle du säga att de är lika 
E: […] för att de är väldigt lika […] nej inte så jättelika, men 5 behöver ju bara 1 
mer för att bli 6 […] 7 behöver bara 1 mer för att bli 8, och 8 behöver 1 mindre, för 
att bli 7 
I: […]så du tänker att de är lite, hör ihop 
E: Mmm, och 6+7 är ju […] 13 […] och 5+8 är också 13  
I: Så att det är liksom samma svar, oavsett om det är 5+8 eller 6+7, de är 13 båda 
två 
E: Mmm 

                    Elev 14, årskurs 2 

Vad som beskrivs i citatet är att eleven resonerar om uttrycken utifrån både differens- och 

ekvivalensperspektivet. Eleven utgår även från dessa perspektiv i sitt resonemang om 

uttrycken på andra raden i sekvensen. När eleven resonerar om uttrycken i rad 3, förändrar 

eleven sitt perspektiv och beskriver istället operationsordningen i uttrycken. 

Rad 3: 9 + 4 + 3 = 9 + 7 = 16 och 9 + 4 + 3 = 13 + 3 = 16 

E: 4+3 är 7 […] då tar de 7:an, men tar inte bort 9:an, då blir det 9+7 
I: Så de förflyttar den första 9:an där […] till efter likhetstecknet  
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E: Men 4+3 är 7 […] de flyttar inte på 4+3, utan de använder 7:an som de fick  
I: Aha, så de opererade, eller de lägger ihop 4+3 
E: mm 
I: […] så blir det 7 och då lägger de över det där […] efter likhetstecknet, så då är 
det 9+7 
E: Mmm 
I: Mmm, hur är det på den andra då, på högersidan  
E: […] jag tror jag fattar, 9+4 är 13 […] då tar de 9+4, och tar den hela vägen dit 
[andra ledet] […] då blir det 13 […] så tar de 3, och lägger den dit [andra ledet] så 
blir det 13+3  
I: aha, så 13 där [andra ledet] är det […] 9+4 där  
E: Mmm […] 
I: […] så man har valt å lägga ihop de två först [9+4]  
E: Ja 

                    Elev 14, årskurs 2 

Vad som beskrivs av eleven är hur det andra ledet i uttrycken relaterar till det första. Eleven 

har gjort detta tidigare men då genom ekvivalensen mellan leden. Utifrån det perspektiv som 

eleven nu betraktar uttrycken, förklaras talen i det andra ledet som en konsekvens av 

operationsordningen i det första ledet. Eleven beskriver i detta skede operationsordningen 

som ett tillvägagångssätt, men utvecklar resonemanget ytterligare i rad 4. 

Rad 4: 9 − 4 − 3 = 9 − 1 = 8 och 9 − 4 − 3 = 5 − 3 = 2 

I: Är det någonting som skiljer sig, mellan det vänstra uttrycket och det högra 
uttrycket, på fjärde raden  
E: Ah, talet 
I: Vilket tal 
E: Talet, alltså det, det blir, 8 och 2, det är olikt 
I: […] efter det sista likhetstecknet, så är det olika 
E: Mmm 
I: Okej, varför är det så 
E: För att på plus, då kan man vända på talen så blir det alltid lika, men det kan 
man inte på minus lika mycket, för 9-4, 5, 5-3 är 2 […] vänta, 9-4 är ju 5, 5-3 är 2  

                    Elev 14, årskurs 2 

Här kommer elevens resonemang även att handla om det räknesätt för vilket det är lämpligt 

att förändra operationsordningen, eller för vilket de associativa egenskaperna gäller.  Elevens 

beskrivning kan tänkas förklara kommutativitet, ”då kan man vända på talen”. Min tolkning 

är dock att det är associativitet som beskrivs då eleven tidigare förklarat operationsordningen 

på det sättet. Elev 14 används i detta avsnitt för att exemplifiera hur många av eleverna 

förändrar sina beskrivningar av uttrycken genom att inta olika perspektiv. Alla elever i 

studien förändrar eller fördjupar inte sina resonemang på samma sätt, men många av 

eleverna börjar i ett perspektiv och slutar i ett annat. För flertalet av eleverna innebär det ett 
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betraktande och beskrivande av uttrycken relaterat till associativitet och för vissa att 

egenskapen beskrivs som en generalisering relaterad till räknesätt. 

5.3 Strategier vid beräkningar 

Efter genomgången instruktionssekvens och regelformulering får eleverna i uppgift att 

beräkna tre numeriska uttryck. De är konstruerade så att den associativa lagen gäller för det 

första uttrycket men inte för de två andra. Många elever beräknar alla uttrycken från vänster 

till höger, vilket är en princip som fungerar då inget av de ingående räknesätten i uttrycken 

har olika prioritet. Jag kommer i detta kapitel att presentera beräkningsstrategier där elever 

på något sätt frångår vänster-till-höger-principen. 

 

 

 

 

 

  

Uppgiften, 9 + 5 + 1 =, beräknas på olika sätt av eleverna. Exempelvis utnyttjar ett fåtal av 

eleverna, uttryckets associativa egenskaper, 9 + 5 + 1 = 9 + 6 = 15. Några få elever 

använder sig istället av den kommutativa egenskapen för addition, genom att förflytta talet 1 

till mitten av uttrycket. Uttrycket beräknas följaktligen som 9 + 5 + 1 = 9 + 1 + 5 = 10 +

5 = 15. Båda dessa tillvägagångssätt bygger på grundläggande aritmetiska egenskaperna för 

addition. 

En annan vanlig förekommande strategi, är att dela upp talet 5, i delarna 4 och 1. De elever 

som nyttjar uttryckets kommutativa egenskaper, eller väljer att dela upp talet 5, använder sig 

av en övergripande strategi. Strategin handlar om att gå via det hela 10-talet, alltså om att 

först omgruppera eller dela upp termer, så att den första operationen som utförs, resulterar i 

att uttrycket får ett jämt 10-tal i början. En uppdelning av talet 5, kräver dock fler procedurer 

jämfört med att utnyttja de kommutativa egenskaperna. Elev 2 beskriver uppdelnings-

strategin på följande sätt: 

 

 

 

Figur 7. Beskrivning av de uttryck som eleverna fick 
beräkna efter instruktionssekvensen. 
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Uttryck 1: 9 + 5 + 1 = 

E: I skolan så jobbar vi med 9, plus någonting, och då tänker vi 9, behöver 1, för att 
bli 10 […] då är det 4 kvar av den, [talet 5] så då blir det 14, men sen står det +1 
där, så då är det ju 15, för att det blir ju plus en till  

                      Elev 2, årskurs 2 

Uppgiften, 13 − 7 − 2 =, bör beräknas från vänster till höger, då förändringar i 

operationsordningen kan leda till felaktigheter. Elev 6 gör en sådan övergeneralisering av de 

associativa egenskaperna, vilket leder till beräkningen, 13 − 7 − 2 = 13 − 5 = 8. Eleven 

övergeneraliserar trots en tidigare beskrivning av att man inte bör förändra 

operationsordningen vid subtraktion.  En elev förändrar dock operationsordningen på ett 

sätt som leder fram till ett korrekt resultat. Eleven beräknar då uttrycket som 13 − 7 − 2 =

13−7 − 2 = 13 − 9 = 4 alternativt 13 − 7 − 2 = 13 − 7 + 2 = 13 − 9 = 4. Vilket av dessa 

tillvägagångssätt som används av eleven, framgår inte tydligt i insamlad data.  

En annan strategi som är vanligt förekommande hos eleverna är återigen att gå via det hela 

10-talet, vilket då sker på följande sätt: 13 − 7 = 13 − 3 − 4, talet 7 delas upp i 3 och 4, för 

att i nästa steg beräknas som 13 − 3 = 10. När eleverna fått ett jämt 10-tal i början av 

uttrycket, beräknas det från vänster till höger genom två delberäkningar, 10 − 4 = 6; 

6 − 2 = 4. Eleverna som utför beräkningen på det här sättet gör alltså en uppdelning av 

termen 7, för att sedan gå via det hela 10-talet och slutligen beräkna uttrycket från vänster till 

höger. Elev 1 som i sin beräkning av uttrycket använder sig av denna strategi, beskriver även 

ett antal andra strategier och varför dessa är viktiga. 

E: där använder man också 10-kompisarna, när 10-4, därför är det viktigt att 
veta 10-kompisarna, […] och de kompisarna till 12 och 15, och 5-skutt, och 
så 

                      Elev 1, årskurs 2 

Vad eleven beskriver är bland annat begreppet 10-kamrater. Detta begrepp är vanligt i den 

tidiga matematikundervisningen. 10-kamrater är ett begrepp som används för att beskriva 

hur olika tal kan kombineras för att bilda det hela 10-talet. Alltså hur talet 10, som en helhet, 

består av mindre delar.  

Uppgiften, 10 − 6 + 3 beräknas från vänster till höger av de allra flesta eleverna. Uttrycket 

börjar med ett helt 10-tal vilket innebär att eleverna inte gör några uppdelningar av talen för 

att nå det hela 10-talet. Elev 1 som i den förra uppgiften beskriver 10-kamrater som en viktig 

kunskap, gör dock på ett lite annorlunda sätt. Eleven väljer att beräkna uttrycket som 
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10 − 6 + 3 = 4 + 3 = 5 + 2 = 7. Vad eleven gör är att förändra 4+3 till 5+2, vilket 

eventuellt skulle kunna relateras till de 5-skutt som eleven beskriver i samband med 

förgående uttryck.  

Elev 6 som i föregående uttryck, övergeneraliserar de associativa egenskaperna till att gälla 

även för subtraktion, gör detsamma även vid denna beräkning, vilket resulterar i 10 − 6 + 3. 

Resultatet av detta tillvägagångssätt är 1, men eleven förväxlar dessutom räknesätten, vilket 

ger resultatet 19. Även elev 2 gör en felberäkning som sedan revideras av eleven själv. 

Anledningen till att felberäkningen sker, relaterar eleven till att ”vi gör inte sådana här tal, det 

är därför det blir krångligt (Elev 2, årskurs 2). Det är osäkert om elevens beskrivning av 

”sådana här tal”, refererar till det faktum att uttrycket innehåller både subtraktion och 

addition, eller till att det består av tre termer och två operationer.  
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6 Diskussion 

I kapitel 6.1 diskuteras metoden för studien och i kapitel 6.2 följer en diskussion angående 

studiens resultat. 

6.1 Metoddiskussion 

Studien genomfördes på en grundskola för årskurserna F-9. Skolan valdes dels utifrån 

perspektivet att det var lätt för mig att få tillgång till flera klasser, dels utifrån tanken om att 

elevsammansättningen på skolan kan anses representativ för flera kommunala skolor i 

Sverige. Valet att besöka en skola som det fanns en tidigare relation till visade sig vara ett bra 

beslut på flera sätt. Tillgängligheten till lärare och elever förenklades, liksom möjligheten att 

vara flexibel gällande tider för intervjuer och val av platser att utföra dessa på. Jag kunde 

enkelt gå mellan de olika årskurserna vid olika tider under dagarna för intervjuerna och 

kunde på så sätt utföra flera intervjuer under en och samma dag. Genomförandet av 

intervjuerna i elevernas naturliga miljö ledde till att eleverna kunde vara avslappnade och 

engagerade. Närheten innebar dock vissa störningsmoment i form av att andra kunde 

komma in i rummet och att andra elever befann sig utanför fönstret. Detta påverkade 

framförallt två av intervjuerna men bedömdes endast ha obetydlig inverkan på intervjuernas 

kvalitet. 

För datainsamling användes en kvalitativ intervjumetod. Intervjuerna genomfördes utifrån 

en i förhand konstruerad intervjuguide (bilaga 1). Genom att använda semistrukturerade 

intervjuer, gavs möjlighet att kunna följa upp elevernas resonemang med följdfrågor vilket 

var aktuellt vid flera tillfällen. Svårigheten med att samla in data på detta sätt var att förhålla 

sig objektiv och att inte ställa ledande frågor, vilket jag trots allt kände mig tvungen att göra 

vid ett fåtal tillfällen. Svårigheterna med objektiviteten vägdes dock upp av möjligheten att 

följa upp intressanta elevresonemang med följdfrågor. Som underlag för intervjuerna 

användes en instruktionssekvens (figur 1). Instruktionssekvensen fyllde sitt syfte men det 

kan diskuteras de klamrar som användes hade en påverkan på elevernas resonemang. 

Klamrarna markerade den tänkta operationsordningen men det var inte tänkt att eleverna 

skulle fokusera på dem som egna objekt. Då nästan alla eleverna under intervjuerna på olika 

sätt hänvisade till klamrarna, innebar det att dessa fick mer uppmärksamhet än vad som var 

tänkt från början. Det ledde även till att jag följde upp med frågor gällande klamrarna. 
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Samtidigt tror jag inte att eleverna hade uppmärksammat operationsordningen utan tillägget 

av klamrar. 

Intervjuerna spelades in som ljudfiler och kompletterades med anteckningar direkt på en 

likadan instruktionssekvens som eleverna hade vid genomförandet. Transkriberingen av 

ljudfilerna gjordes ordagrant. Att göra en noggrann transkribering av ljudfilerna och att i 

detta sammanhang konsultera de anteckningar som gjordes vid intervjutillfällena, gav ett 

textmaterial som gick att följa och förstå. Nackdelen med tillvägagångssättet var att analysen 

blev väldigt omfattande då transkriberingarna resulterade i ett textmaterial på ca 205 sidor. 

Genom att använda meningskoncentrering som analysmetod var det dock möjligt att få en 

översikt, samt att sortera och krympa materialet i flera steg, vilket gav ett mer hanterbart 

material. 

Studiens syfte är att undersöka hur grundskoleelever resonerar, generaliserar och använder 

associativitet, och självklart kan man fråga sig om metoden ger möjlighet att undersöka 

detta. Min bedömning är dock att intervjuerna och analysen med hjälp av 

meningskoncentrering ger en god grund för att peka på hur elever gör detta. Jag bedömer 

alltså att studien har en mycket god validitet. Den externa validiteten och huruvida resultaten 

kan generaliseras till andra delar av populationen är något som kan diskuteras. Jag skulle 

dock vilja påstå att de resultat som framkommit genom studien troligen är generella för 

många elever inom samma ålderskategori. Som beskrivits i kapitel 4.5 är det svårt att hävda 

att en kvalitativ studie har reliabilitet. I detta specifika fall handlar det mycket om att den 

metod som användes för att samla in data, möjliggjorde för förändringar och flexibilitet 

under intervjuernas genomförande. Det gör det svårt för någon annan att upprepa studien 

på exakt samma sätt och därigenom också komma fram till exakt samma resultat. Däremot 

är min uppfattning att resultaten sannolikt skulle bli samma eller liknande om en studie 

gjordes utifrån samma instruktionssekvens och utifrån liknande frågeställningar. 

6.2 Resultatdiskussion 

Studien visar att det finns många olika sätt på vilka elever resonerar om associativa, 

respektive icke-associativa numeriska uttryck. Det är inte bara sättet de resonerar på som 

skiljer sig åt, utan även de perspektiv utifrån vilka uttrycken betraktas.  

De flesta eleverna hänvisar vid ett tidigt skede till det som jag har valt att kalla för uttryckens 

attribut. Beskrivningarna handlar då främst om uttryckens ingående tal, räknesätt eller 
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operationstecken, likhetstecken och de klamrar som markerar olika tal. I början av 

sekvensen är det främst dessa attribut som uppmärksammas av de flesta eleverna. Den synen 

på uttrycken skulle kunna liknas vid det som av Watson (2000) beskrivs som going along the 

grain, (engelskt uttryck används, då det inte ännu finns någon lämplig svensk översättning) 

vilket förenklat innebär att välja den enkla vägen, eller att titta på en uppgift enbart utifrån ett 

perspektiv. Det beskrivna resultatet är inte särskilt förvånande och kan relateras till Watsons 

och Masons (1998) beskrivning om att barn vid första mötet med något, naturligt ser detta 

något i termer av vad de redan vet. Det kan därför anses helt naturligt att attributen, som i 

de flesta fall är bekanta för eleverna, är det första som uppmärksammas. De flesta elever 

förändrar och fördjupar dock sitt resonemang efter hand.  

Associativitet 

Sekvensen designades utifrån tanken om att försöka synliggöra de associativa egenskaperna 

för eleverna. Då algebra, enligt Jacobs et al. (2007), bygger på samma grundläggande idéer 

och på samma egenskaper som aritmetik, kan det anses viktigt att elever så tidigt som möjligt 

utvecklar förståelse för dessa egenskaper. De flesta av de intervjuade eleverna lyckades också 

urskilja och beskriva associativitet eller operationsordning som baseras på associativitet. 

Några elever gör denna urskiljning direkt vid första raden och andra senare i 

instruktionssekvensen. Det går inte att utifrån insamlad data, avgöra om de elever som direkt 

beskriver skillnaden mellan uttrycken som en skillnad i operationsordningen har tidigare 

erfarenhet av associativitet. Det som dock kan konstateras är att många elever tycks urskilja 

associativitet genom att arbeta med sekvensen. Det innebär att de urskiljer den associativa 

egenskapen i uttrycken. 

Vissa elever beskriver dessutom operationsordningen genom att relatera denna till ett 

specifikt räknesätt, såsom addition. Några elever beskriver att det inte går att förändra den 

tidsmässiga operationsordningen när uttrycken innehåller subtraktion. Andra elever anser 

istället att operationsordningen inte har någon betydelse för addition. Beskrivningarna 

innebär, enligt Haylocks (2014) definition, att eleverna gör generaliseringar av de associativa 

egenskaperna för addition. Det innebär att de urskilt associativitet och generaliserat 

associativitet, som en giltig egenskap för uttryck med enbart addition eller en ogiltig 

egenskap för uttryck som innehåller subtraktion. Med hänvisning till tidigare forskning 

innebär dessa elevbeskrivningar och generaliseringar att de för ett algebraiskt resonemang 

(Blanton & Kaput, 2005), visar på operation sense (Slavit, 1999) och använder sig av ett 

relationellt tänkande (Jacobs et al., 2007). 
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Beräkningsstrategier 

Många elever kan alltså urskilja och resonera om associativitet. Trots det är det endast ett 

fåtal som drar nytta av denna egenskap vid beräkning av uttrycket 9+5+1. Även om 

uttrycket innehåller två operationer med associativa egenskaper, kan det diskuteras om det 

inbjuder till att utnyttja de associativa egenskaperna vid beräkning. Möjligen hade ett uttryck 

som 5+9+1 synliggjort dessa egenskaper på ett tydligare sätt, men man kan fråga sig om det 

hade varit för uppenbart för att kunna ge några indikationer på hur eleverna använder 

associativitet. Uttrycket 9+5+1 är dock sådant att det skulle kunna inbjuda till att använda 

den kommutativa egenskapen för addition. Det som är intressant är att ytterst få elever väljer 

att nyttja uttryckets kommutativa egenskaper, trots att de visar på en vilja att gå via det hela 

10-talet. Genom att dra nytta av de kommutativa egenskaperna för addition, kan talen 

omgrupperats till 9+1+5, vilket hade varit ett mer direkt sätt att angripa uttrycket. Istället 

väljer många elever att dela upp talet 5 i delarna 4 och 1, vilket fungerar men är mindre 

effektivt. Man kan ställa sig frågande till varför eleverna inte tillämpar de associativa 

egenskaperna då de visar tecken på att ha urskilt denna genom arbetet med sekvensen. 

Möjligen är det så att associativitet är en ny erfarenhet för eleverna och att de därför väljer 

att använda sig av strategier som är bekanta och väletablerade hos eleverna sedan tidigare. 

En elevbeskrivning indikerar dessutom att eleverna är ovana vid att hantera uttryck där fler 

än två tal ska adderas. 

En elev övergeneraliserar den associativa egenskapen vid beräkningarna. Det innebär att 

eleven förändrar operationsordningen i alla uttrycken, även i det uttryck som innehåller 

subtraktion och det som innehåller både subtraktion och addition. Eleven gör detta trots att 

han tidigare formulerat, vad jag tolkar som en generalisering, om att operationsordningen 

inte bör förändras vid subtraktion. Observationen stämmer väl överens med det man redan 

tidigare har sett, vilket är att det är vanligt att elever övergeneraliserar räknelagarnas 

egenskaper till operationer för vilka de inte gäller (Linchevski & Livneh, 1999; Wasserman, 

2014; Zaslavsky & Peled, 1996). Enligt Linchevski och Livneh (1999), är en av anledningarna 

till att elever övergeneraliserar operationers egenskaper att de sällan möter exempel där 

egenskapen inte gäller. Slavit (1999) beskriver dessutom att elever inte utvecklar full 

förståelse för kommutativitet förrän de lärt sig subtraktion, vilket inte har kommutativa 

egenskaper. Detsamma kan då tänkas gälla för associativitet. Det är intressant att det i denna 

studie endast är en elev som gör denna typ av övergeneralisering. Det kan därför diskuteras 

om det beror på att eleverna genom sekvensen exponeras för såväl associativa som icke-

associativa uttryck, alltså uttryck där egenskapen gäller och uttryck där den inte gäller. 
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Slutsatser 

Förståelse för de grundläggande aritmetiska egenskaperna är en viktig förutsättning inom 

både aritmetik och algebra (Jacobs et al, 2007; Wasserman, 2014). Enligt tidigare forskning är 

elever ofta omedvetna om dessa egenskaper och lämnar dessutom skolan med begränsad 

förståelse för att aritmetiska operationer är generella processer (Jacobs et al., 2007; Warren, 

2003). Utifrån dessa beskrivningar kan det anses vara nödvändigt att möjliggöra för eleverna 

att urskilja dessa egenskaper.  

Min studie visar att många elever kan urskilja de associativa egenskaperna för addition 

genom att arbeta med en specifik instruktionssekvens. Dessutom kan flera elever 

generalisera associativitet som antingen giltig för addition eller ogiltig för subtraktion. 

Utifrån dessa resultat kan man dra slutsatsen att en instruktionssekvens som erbjuder 

systematisk variation och upprepad exponering av uttryck med samma struktur, där eleverna 

uppmanas att betrakta uttrycken såväl horisontellt som vertikalt och beskriva dessa utifrån 

frågor om likheter och skillnader, möjliggör för elever att urskilja och beskriva den 

associativa egenskapen för addition. 

Vidare forskning 

Studien visar att elever kan urskilja och beskriva associativitet genom att arbeta med den 

instruktionssekvens som använts i studien. Det skulle därför vara intressant att undersöka 

om sekvensens design och frågor kan användas för planering och genomförande av 

undervisning samt vilken betydelse sådan undervisning får för elevers förståelse av 

associativitet.  
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Bilaga 1: Intervjuguide 

 
1. Likheter/skillnader, horisonte l l t : Rad 1 & 2. 

Titta på uttrycken: 
• Vilka likheter ser du i de här två uttrycken? 
• Vilka skillnader ser du i de här två uttrycken? 

Hur tänker du? 
Kan du förtydliga? 
Har du något annat som du vill tillägga? 

 
2. Likheter/skillnader, ver t ikalt :  

Titta på och jämför uttrycken i rad 1 & 2: 
• Vilka likheter ser du mellan uttrycken i den första och andra raden? 
• Vilka skillnader ser du mellan uttrycken i den första och andra raden? 

Hur tänker du? 
Kan du förtydliga? 
Har du något annat som du vill tillägga? 

 
3. Likheter/skillnader, horisonte l l t : Rad 3, samma procedur som rad 1 & 2. 

 
4. Likheter/skillnader, ver t ikalt : samma procedur som rad 1-2. 

Titta på och jämför uttrycken i rad 1-3: 

 
5. Likheter/skillnader, horisonte l l t : Rad 4, samma procedur som rad 1-3. 

 
6. Likheter/skillnader, ver t ikalt : 

Titta på och jämför uttrycken i rad 1-4: 
 

7. Likheter/skillnader, horisonte l l t : Rad 5, samma procedur som rad 1-4. 
 

8. Likheter/skillnader, ver t ikalt : 
Titta på och jämför uttrycken i rad 1-5: 

 
9. Upplever du att det finns det någon/några regler som skulle kunna gälla för ett eller flera 

av uttrycken och i så fall försöka, att med egna ord beskriva den/de reglerna? 
 
10. Jag skulle vilja att du försöka beräknar uppgifterna? Visa och förklara hur du tänker! 
 
 
 



 

 

Bilaga 2: Brev till elever och vårdnadshavare 

Till elever och vårdnadshavare 
 

Hej! 
 
Jag heter Cathrine Englund Eriksson och studerar sista terminen på lärarutbildningen på 
Högskolan i Jönköping. Under slutet av vårterminen 2016 skriver jag examensarbete i 
samarbete med forskningsplattformen för matematikdidaktik på högskolan. I det projekt jag 
deltar i vill vi undersöka elevers matematiska resonemang. Jag söker nu intervjupersoner på 
er skola och hoppas att du/ditt barn vill delta.  
Intervjuerna kommer att ske på skolan och beräknas ta cirka 30 minuter. Intervjuerna 
kommer spelas in (ljudet), men alla deltagare kommer att avidentifieras och inga namn eller 
er skola kommer att nämnas i arbetet. Det avidentifierade materialet måste, enligt 
högskolans regler sparas och kan komma att användas i framtida forsknings- och 
undervisningssyfte.  
Eleverna behöver även ha sin vårdnadshavares medgivande för att få delta i intervjuerna. De 
elever som deltar har rätt att när som helst avbryta sin medverkan. 
 
Ca 10 elever från olika årskurser kommer att väljas ut för intervju. Det betyder att om 
intresset är stort kommer dessvärre inte alla att få möjligheten att delta.  
 
Jag skulle uppskatta om ni läser igenom detta brev, fyller i svarstalongen och lämnar den till 
din klasslärare så snart som möjligt. 
Om du/ni har några frågor är ni välkomna att kontakta mig på mail: XXX 
 
Tack på förhand! 
Mvh, Cathrine 
 
 
 
 

 
 
 
Underskrift elev: 
 
 
Underskrift vårdnadshavare: 


