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Abstrakt 
Studiens syfte är framtaget med bakgrund av att de fyra räknesätten och deras samband 

har visat sig viktiga för elevernas djupare förståelse inom matematik. Svenska elever i 

årskurs 4 visar att taluppfattning är det svåraste matematiska området i TIMSS 2015 

trots att eleverna redan i årskurs 3 enligt den nuvarande läroplanen (Skolverket, 2011) 

ska ha arbetat med de fyra räknesätten och deras samband. Fokus i den här studien är 

multiplikations och divisions samband. Utifrån detta fanns ett behov att bidra med 

kunskap om elevernas uppfattningar om sambandet mellan räknesätten samt de 

missuppfattningar och svårigheter som kan uppstå när elevernas räknar med tal som 

fokuserar sambandet mellan multiplikation och division. Den här studiens syfte är att 

bidra med förståelse om elevernas uppfattningar och de kritiska aspekter för lärande 

som kan finnas i elevers förståelse av sambandet mellan division och multiplikation. 

Studien genomfördes med 8 elevintervjuer som metod, eleverna gick i årskurs 4. 

Studiens resultat visar att elevernas uppfattning om sambandet mellan multiplikation 

och division är tydliga när de berättar om sambandet men att det blir mer komplext när 

de ska lösa uppgifter. Resultatet visa även att 4 kritiska aspekter inom fenomenet 

sambandet mellan multiplikation och division har identifierats. De fyra kritiska 

aspekterna är skutträkning, att illustrera multiplikation och division med andra 

representationsformer än siffror, att skilja multiplikation från addition samt att dividera 

med 0,5. 

 

Nyckelord 
Multiplikation, division, sambandet mellan multiplikation och division, uppfattningar, 

kontrast, separation, generalisering och kritiska aspekter. 
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1 Inledning 
Både i TIMSS 2015 som mäter svenska grundskoleelevers kunskaper i matematik och 

naturvetenskap i ett internationellt perspektiv och PISA 2015 som mäter 15 åringars 

kunskaper i matematik, naturvetenskap och läsförståelse visar att svenska elever har 

förbättrat sina resultat i matematik jämfört med undersökningarna från 2011. TIMSS 

2015 visar att störst utveckling har skett inom området taluppfattning och aritmetik. 

Elever i årskurs 8 presterar bäst inom området taluppfattning och aritmetik samtidigt 

som det är inom just det området som resultatet i årskurs 4 fortfarande är lägre än inom 

de andra områdena samt lägre än de andra nordiska ländernas. I den nuvarande 

läroplanen i det centrala innehållet i matematik för årskurs 4–6 under rubriken 

taluppfattning och tals användning står det att eleverna ska kunna använda metoder för 

att räkna med naturliga tal både skriftligt och vid huvudräkning. De ska även kunna 

välja en lämplig metod samt kunna uppskatta om svaret är rimligt vid beräkningar som 

bygger på vardagliga problem. Detta bygger på att eleverna i enlighet med det centrala 

innehållet i matematik för årskurs 1–3 har fått grundläggande kunskap om de fyra 

räknesätten och deras samband (Skolverket, 2011).  

 

Matematiken i skolan är byggd så att nya kunskaper hela tiden bygger på de tidigare 

förkunskaperna som eleverna har (Löwing & Kilborn, 2002). Det innebär att 

räknesätten multiplikation och division bygger vidare på kunskapen som eleven har om 

addition och subtraktion. En studie av Wester (2015) visar att beräkningskunskapen 

värderas högre än förståelse av eleverna eftersom de tycker att de lär sig metoden bäst 

genom att räkna. De vill att läraren presenterar färdiga formler och metoder för att 

utföra beräkningar.  Eleverna vet att de förväntas förstå de uträkningar de gör i 

matematiken vilket leder till en frustration när de upplever att de inte förstår. Det blir 

därför intressant att undersöka elevernas förståelse för de uträkningar som de gör på 

automatik utifrån inlärda strategier och metoder.  

 

McIntosh (2008) betonar att elever bör utveckla något som kallas för multiplikativt 

tänkande. Det betyder att eleven har byggt upp en djupare förståelse och kunskap om de 

tvådimensionella räknesätten multiplikation och division så att de vet vad det gör när de 

multiplicerar och dividerar samt använder det multiplikativt tänkandet framför andra 

strategier som upprepad addition eller upprepad subtraktion när de ska multiplicera eller 

dividera. För att eleverna ska bygga en djupare förståelse för multiplikation och division 

krävs det även att de inser sambandet mellan räknesätten. Matematiken bygger på 

relationer mellan de olika räknesätten och de samband som eleven bör förstå är bland 

annat sambandet mellan multiplikation och division till exempel att 3x5=15 och att 

15/5=3. McIntosh (2008)  

 

Med bakgrund av att sambandet mellan räknesätten är viktigt för elevernas fördjupade 

förståelse samt att jag under min verksamhetsförlagda utbildning (VFU) har sett att det 

är stor spridning på elevernas kunskap om multiplikation och division. Trots att de 

enligt läroplanen ska ha fått undervisning om alla de fyra räknesätten och deras 

samband redan i årskurs 3 (skolverket, 2011). Med detta som bakgrund kommer fokus i 

den här studien att ligga på hur elever i årskurs 4 uppfattar inlärningen av multiplikation 

och division samt sambandet mellan dem. Kunskap om detta kan hjälpa lärare att se på 

multiplikation och division ur elevernas perspektiv samt hjälpa lärare att förstå vilka 

kritiska aspekter för elevernas förutsättning till lärande som finns inom området 

multiplikation och division.  
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2 Syfte 
Syftet med studien är att bidra med förståelse om elevers uppfattningar och de kritiska 

aspekter för lärande som kan finnas i elevers förståelse av sambandet mellan division 

och multiplikation. 

 

3 Frågeställningar 
1. Hur uppfattar elever i årskurs 4 sambandet mellan division och multiplikation?  

a. Hur har eleverna berättat om undervisningen av multiplikation och division? 

b. Hur visar sig elevernas förståelse för sambandet mellan multiplikation och 

division när de löser uppgifter och berättar om hur de har tänkt? 

 

2. Vilka eventuella kritiska aspekter visas för elevernas förståelse av sambandet mellan 

division och multiplikation? 

 

4 Litteraturbakgrund 
I det här avsnittet kommer tidigare forskning och litteratur som finns inom området att 

presenteras under rubrikerna multiplikation, division, sambandet mellan multiplikation 

och division, beräkningar med multiplikation och division samt missuppfattningar. Den 

forskning och litteratur som presenteras i det här avsnittet ligger till grund för hur den 

insamlade empirin analyseras i studiens analys.  

 

4.1 Multiplikation 

De tal som multipliceras med varandra kallas för faktorer och svaret kalls för produkt 

(Björklund & Grevholm, 2012). Den första faktorn kallas multiplikator och den andra 

kallas för multiplikand. Det finns tre lagar för multiplikation som är viktiga för elever 

att känna till för att utveckla självförtroende när de arbetar med multiplikation. De är 

den kommunikativa lagen för multiplikation ab=ba, den distributiva lagen a(b+c) = 

(ab)+(ac) och den associativa lagen a(bc)=(ab)c (McIntosh, 2008). 

 

Upprepad addition så som 2+2+2 är ett sätt att presentera multiplikation på. Det är ett 

tydligt men begränsat sätt att förstå multiplikation på. Upprepad addition så som att 

tänka 2+2+2 för att räkna ut multiplikationen 2x3 ger en endimensionell bild av 

multiplikation. För att eleverna ska utveckla en djupare förståelse för multiplikation 

krävs en förståelse för att de tal som multipliceras består av två olika dimensioner, ett 

tydligt sätt att illustrera detta på är att tala om multiplikation som en rektangulär 

representation (McIntosh, 2008). 

 

 Larsson (2016) har studerat elevers resonemang kring multiplikation och kommit fram 

till att det är vanligt att elever tänker multiplikation som upprepad addition eller lika 

stora grupper troligen eftersom de är vanliga sätt att introducera multiplikation på. 

Studien visar att elever som har befäst multiplikation som upprepad addition har god 

förståelse för uträkningar och uppdelning i lika stora delar men att det hindrar dem från 

att kunna kommunicera sina tankar på ett flytande sätt samt att förstå multiplikation 

med decimaler. Larsson (2016) beskriver forskningen inom området som eniga kring att 

multiplikation bör kopplas samman med olika modeller så som rektangelmodellen, 

upprepad addition eller bilder med lika stora grupper. Nedan konkretiseras 

rektangelmodellen och indelning i lika stora grupper med hjälp av bilder.  

 

Multiplikationen 3x4 kan illustreras med hjälp av den här rektangulära representationen: 
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(Bild 1, illustration av en rektangulär representation) 

 

Lika stora grupper är ytterligare ett sätt att illustrera multiplikation på. 2x3 kan med 

hjälp av representationen lika stora grupper illustreras med hjälp av bilden nedan: 

(Bild 2, illustration av representationen indelning i lika stora grupper) 

 

Multiplikativt tänkande innebär att eleverna inte ser multiplikation som upprepad 

addition det vill säga att lägga till, utan istället tänker i termer av gånger så mycket till 

exempel dubbelt eller tre gånger så mycket. Att tänka multiplikativt lägger grunden för 

bland annat procenträkning (McIntosh, 2008).  Larsson (2013) har kommit fram till att 

enbart ungefär hälften av eleverna i årskurs 5 har utvecklat ett multiplikativt tänkande 

men att det är nödvändigt för elever i den senare delen av grundskolan att utveckla ett 

sådant sätt att se på multiplikation. 

 

4.2 Division 

Björklund och Grevholm (2012) skriver att division är multiplikations motsats och 

betyder delning. De tal som står över divisionsstrecket kallas för täljare, det tal som står 

under divisionsstrecket kallas för nämnare och svaret kallas för produkt.  

 

En division kan enligt Karlsson och Kilborn (2015) illustreras med öppen 

multiplikation. Till exempel kan divisionen 20/5 illustreras med den öppna 

multiplikationen 5x__=20. Något av det första som eleverna möter vad gäller 

multiplikation och division är att dubbla och att halvera tal. Alla tal som är jämna går att 

halvera. Multiplikationstabellerna är till hjälp för eleverna när de ska lära sig att 

dividera eftersom 2x9=18 är 18/2=9. Det finns enligt Björklund och Grevholm (2012) 

ytterligare ett sätt att förstå division på nämligen som upprepad subtraktion. Till 

exempel kan man räkna ut divisionen 12/4 med hjälp av upprepad subtraktion genom att 

testa hur många gånger man kan ta bort 4 från 12 tills det inte finns något kvar, 12–4=8, 

8–4=4, 4–4=0 det ger att det gick att ta bort 4 tre gånger alltså är svaret 3. Det här sätet 

tar längre tid än att använda förståelsen för multiplikationstabellerna för att räkna ut 

divisionen (Björklund & Grevholm, 2012).  Sambandet mellan division och 

multiplikation som strategi för att lösa division är lätt att använda så länge divisionen 

går jämt ut och inte ger rest. Uträkning som ger rest utgör ytterligare ett steg i 

inlärningen av division vilket gör att elever som inte har befäst multiplikationstabellerna 

får ytterligare svårare. Elever som har lärt sig multiplikationstabellerna bör även lära sig 

divisionstabellerna för tal som inte ger rest, det vill säga en motsats till en multiplikation 

som till exempel att om 6x7=42 är 42/6=7. Men bör även lära sig att räkna med rest som 

till exempel att 43/6= 7 och resten 1 (Karlsson & Kilborn, 2015).  

 

Det finns två typer av division, de kallas för delningsdivision och innehållsdivision. 

Delningsdivision innebär att man vill ta reda på hur stor varje del blir om man har en 

helhet som ska delas upp i ett på förhand angivet antal delar. Den andra typen av 

division som kallas för innehållsdivision innebär att man redan vet storleken på delarna 

och istället vill ta reda på hur många delar av den angivna storleken som får plats i 
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helheten. Delningsdivision kan liknas vid att fördela helheten lika, vilket är något som 

elever ofta kan relatera till från vardagen. Innehållsdivision kan istället liknas vid 

upprepad subtraktion. För att ge eleverna en helhetsbild av division måste de få arbeta 

med division på båda sätten (McIntosh, 2008). Mårtensson (2015) skriver att 

undervisningen i skolan ofta fokuserar på delningsdivision. 

 

4.3 Sambandet mellan division och multiplikation 

Som tidigare nämnts har multiplikation och division ett samband, Karlsson och Kilborn 

(2015) skriver att multiplikation och divisen är motsatser till varandra. Eftersom till 

exempel talet 3x4=12 är 12/4=3.  

 

Drake (2012) och McIntosh (2008) skriver om multiplikativt tänkande och har kommit 

fram till att eleverna har utvecklat ett multiplikativt tänkande om multiplikation och 

division när de förstår hur talen hänger ihop och att de tillsammans utgör en helhet, det 

vill säga att multiplikation och division hör ihop. Drake (2012) anser även att 

multiplikativa tänkare kan räkna tal både på ett additivt sätt och ett multiplikativt sätt 

men att de tittar efter multiplikation först eftersom det kräver färre uträkningar. 

Uppdelningen av tal i primtal, faktorer, delbarhet och multipler möjliggör multiplikativt 

tänkande. Lärarnas förståelse för detta är avgörande för elevernas möjlighet att utveckla 

ett sådant sätt att se på multiplikation och division (Drake, 2012). Begreppen multipler 

och faktorer är något som kommer till användning vid multiplikationsräkning. Multipler 

av ett tal är när talet ingår som faktor i multipeln. Multipler av talet 8 är 8,16,24,32 osv. 

Faktor är de tal man kan dividera ett tal med utan att få rest, faktorerna av 8 är 1,2, 4,8. 

Primtal är de tal som bara har två faktorer 1 och talet själv (McIntosh, 2008). 

 

Young-Loveridge (2005) skriver att det är viktigt att elever får möta en variation av 

representationsformer inom matematiken för att bygga upp såväl en räkne baserad 

strategi och en strategi att se tal som lika stora grupper. Räkne baserad strategi bygger 

på hopp på tallinjen antingen framåt med addition eller multiplikation eller bakåt när de 

räknar med subtraktion eller division. Strategin för indelning i lika stora grupper innebär 

att eleven kan lösa en uppgift genom att först dela in problemet i lika stora delar för att 

sedan lägga ihop dem vid addition och multiplikation eller separera dem vid division. 

Det kan till exempel handla om att dela upp tal i hundratal, tiotal och ental för att sedan 

lägga ihop eller ta bort. För att eleverna ska utveckla båda strategierna krävs att de får 

möta en variation av representationer, strategin för indelning i lika stora grupper anses 

vara något mer komplex än räkne strategin (Young-Loveridge, 2005). Jacob och 

Mulligan (2014) skriver i liket med Young-Loveridge (2005) om strategin att kunna 

dela in tal i lika stora grupper för att lösa uppefter. Jacob och Mulligan (2014) lyfter till 

skillnad endast representationer som illustrerar en sådan strategi för att eleverna ska 

förstå de olika mängdernas egenskaper och i förlängningen sambandet mellan 

multiplikation och division.  

 

4.4 Beräkningar med multiplikation och division 

Elever uttrycker i Westers (2015) studie att de lär sig en metod bäst genom att räkna tal 

efter tal. De vill att läraren presenterar färdiga formler och metoder för att utföra 

beräkningar samtidigt som läraren vill undervisa så att eleverna skapar förståelse för vad 

de gör.  Eleverna vet att de förväntas förstå de uträkningar de gör i matematiken vilket 

leder till en frustration när de upplever att de inte förstår. Detta tyder på att eleverna har 

en instrumentell förståelse för matematik eftersom de är ute efter metoden snarare än 

förståelsen. Läraren som vill att eleverna ska utveckla förståelse snarare än metoder 
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undervisar för att eleverna ska utveckla en relationell syn på matematik. Detta leder till 

spänningar mellan elevernas och lärarens förväntningar på matematikundervisningen. 

 

McIntosh (2008) betonar vikten av att eleverna lär sig att automatisera 

multiplikationstabellerna men varnar samtidigt för att eleverna endast memorerar 

tabellerna utan att kunna utföra beräkningarna. Det innebär att inlärningen av tabellerna 

inte bör stressas utan få ta sin tid.  

 
4.4.1 Huvudräkning 

Det finns olika minnesregler för de olika faktorerna som kan underlätta vid inlärningen 

av tabellerna. Nedan har McIntosh (2008) beskrivning några sammanfattats i en tabell 

på följande sätt: 

 

Multiplikator Tankeform Exempel 

2 Dubbelt 2x7 

3 Dubbelt och en mängd till 3x7=14+7 

4 Dubbelt dubbelt 4x7=2x14 

5 Hälften av tio gånger 5x7=hälften av 70 

6 Fem gånger plus en mängd till 6x7=35+7 

7 Fem gånger plus två mängder till 7x7=35+14 

8 Dubbelt, dubbelt och dubbelt igen 8x7=2x(2x(2x7)) 

9 En gång mindre än tio gånger 9x7=70-7 

10 Begreppsförståelse för 

tiotalssystemet 

10x7=70 

    (Tabell 1, McIntosh,2008:105) 
4.4.2 Skriftlig beräkning 

Den vanligaste skriftliga beräkningen med multiplikation är med en standardalgoritm 

det vil säga en uppställning. Det viktigaste vid en sådan uppställning är att entalen ska 

stå rakt under varandra. De vanligaste skriftliga beräkningarna med division är kort 

division eller liggande stolen (McIntosh, 2008). Karlsson och Kilborn (2015) ger 

exempel på uppställning med kort multiplikation och division och skriver att det är den 

vanligaste skriftliga beräkningen i Sverige.  

 

Kort multiplikation ser ut så här:    

         56 

          .  8   4 

         448 

Kort division ser ut så här: 

         448  = 56 

             8 

          

4.5 Missuppfattningar 

En vanlig svårighet som kan uppstå när elever ska börja räkna med multiplikation är att 

de blandar ihop addition och multiplikation, eftersom de har svårt att se flera objekt av 

samma sort som en enhet. För att undvika att eleverna blandar ihop multiplikation med 

addition bör undervisningen innehålla varierande representationer som bilder, 

berättelser och symboler. McIntosh (2008) betonar särskilt vikten av att använda den 

rektangulära representationen i undervisningen för att visa på objekt som en enhet för 

att i sin tur undvika att eleverna blandar ihop multiplikation med addition. McIntosh 

(2008) beskriver multiplikation och division som tvådimensionella till skillnad från 
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addition och subtraktion vilket kan göra det svårare för eleverna att förstå. Modellerna 

rektangelmodellen och indelning i lika stora grupper är två sätt att konkretisera division 

och multiplikation på. Dilemmat med modellerna är att rektangelmodellen som 

beskriver multiplikation på ett multiplikativt sätt är svårare för eleverna att förstå 

samtidigt som upprepad addition och uppdelning i lika stora grupper inte räcker till när 

talen blir högre.  För att ta reda på elevernas resonemang kring multiplikation måste 

forskaren även ta reda på hur eleverna utför beräkningarna (Larsson,2016). Larsson 

(2016) uppmanar att fortsatt forskning inom området elevers förståelse för 

multiplikation använder sig av en variation av uppgiftstyper så som att eleverna får 

förklara sina lösningar eller rätta och förklara andra fiktiva elevers beräkningar.  

 

Division beskrivs som ännu mer komplex än multiplikation eftersom det finns två olika 

typer av division. Eleverna brukar ha lättare att förstå delningsdivision än 

innehållsdivision eftersom de oftare möter den typen av likadelning i vardagslivet 

(McIntosh, 2008). Mårtensson (2015) ger en liknande skildring av relationen mellan 

delnings och innehållsdivision. Författaren skriver att likadelning är en del av barns 

vardag och att de därför har lättare för delningsdivision än innehållsdivision samtidigt 

som innehållsdivision ger en fördjupad överblick över delarnas förhållande i en 

divisionsuppgift. Innehållsdivision verkar också enligt Mårtensson (2015) studie vara en 

viktig kunskap för att eleverna ska kunna förstå att heltal som divideras med en nämnare 

mellan 0–1 blir större, eftersom man med hjälp av innehållsdivision kan tänka hur 

många gånger får nämnaren plats i täljaren.  

 

McIntosh (2008) skriver om vanliga missuppfattningar med multiplikation och division 

uttrycker att det är vanligt att elever tror att multiplikation alltid gör tal större och att 

division alltid gör tal mindre. Missuppfattningar som dessa beror enligt McIntosh 

(2008) på att eleverna inte har arbetet med sådana exempel där de har behövt ompröva 

sina tidigare erfarenheter. För många elever blir det uppenbart att multiplikation kan 

göra tal mindre och att division kan göra tal större när kopplingar görs till vardagslivet. 

Mårtensson (2015) har genomfört en Learning study och identifierat talområdet 0–1 

som en kritisk aspekt inom division och multiplikation. Mårtensson beskriver i likhet 

med McIntosh (2008) svårigheten med att division kan göra tal större och att 

multiplikation kan göra tal mindre vilket gör det svårt för elever att dividera och 

multiplicera med tal mellan 0–1 och sätta ord på och beskriva en sådan multiplikation 

eller division. Mårtensson (2015) skriver även att eleverna kan ha svårt att skilja 

räknesätten multiplikation och division åt när det kommer till att multiplicera och 

dividera med tal mellan 0–1 och att eleverna därför kan tro att multiplikation och 

division ger samma svar. Malmer (2002) påtalar också svårigheten för elever att 

dividera med tal mellan 0–1 så som 0,5 och menar att uttrycket delat med och delat i bör 

undvikas för att inte ytterligare påverka att eleverna tänker att division automatiskt 

betyder att svaret blir mindre. Istället förespråkar Malmer (2002) uttrycket dividerat 

med. Ytterligare en svårighet vad gäller att dividera och multiplicera med talet 0,5 kan 

vara att eleverna blandar ihop 0,5 med 2 det vill säga att halvera eller att dubbla. Det gör 

att de tror att divisionen 6/0,5=3 då de tänker att de ska halvera, vilket visar att de inte 

har förståelse för vad talet egentligen betyder (McIntosh, 2008).   

 

En annan av de svårigheter som kan uppstå när eleverna räknar med multiplikation och 

division är att de skutt räknar, det vill säga gör hopp på den imaginära tallinjen. Det 

tyder på att eleven inte använder en välfungerande metod för högre tal och därmed ännu 

inte har befäst multiplikationstabellerna. Det kan även vara så att eleverna anser att 

skriftliga beräkningar är den primära och bästa metoden att använda och att 
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huvudräkning anses som mindre viktigt vilket leder till att huvudräkning inte används i 

lika stor utsträckning som i sin tur leder till att eleverna inte befäster 

multiplikationstabellerna (McIntosh, 2008) 

 

4.6 Sammanfattning av litteraturbakgrund 

Genom läsning av tidigare forskning och litteratur inom området går det att anta att 

undervisningen om multiplikation och division bör sträva efter att eleverna blir 

multiplikativa tänkare för att utveckla en djupare förståelse för sambandet mellan 

multiplikation och division (Drake, 2012: McIntosh, 2008) Tidigare forskning inom 

området är kluven vad gäller vilken representation som bäst illustrerar den 

multiplikativa dimensionen av multiplikation och division samtidigt som de flesta enas 

kring att en variation av representationer bäst bygger upp förståelsen av räknesätten 

(Larsson, 2016: Young-Loveridge, 2005).Flera svårigheter med förståelsen för 

sambandet mellan multiplikation och division finns att hitta i litteraturen så som att 

multiplikation alltid gör tal större och division alltid gör tal mindre  (McIntosh, 2008; 

Malmer, 2002; Mårtensson, 2015) eller att multiplikation och division är mer komplexa 

än addition och subtraktion eftersom de är tvådimensionella vilket kan försvåra för 

eleven (McIntosh, 2008). De här svårigheterna kan vara betydelsefulla för den här 

studiens resultatanalys eftersom de är potentiella kritiska aspekter för elevernas 

uppfattningar och förståelse för sambandet mellan division och multiplikation.  

      

5 Teori 
I det här avsnittet kommer de teorier som studien bygger på att presenteras. De är 

fenomenografi och variationsteori. Variationsteorin har sitt ursprung i fenomengrafin. I 

slutet av det här avsnittet kommer kopplingen mellan teorierna och den här studien att 

klargöras.  

  

5.1 Fenomenografi 

Fenomenografin utgår från att människor uppfattar situationer och problem på olika sätt 

eftersom människor bär på olika erfarenheter som gör att vi uppfattar och hanterar 

problem olika. Vidare fokuserar fenomenografin på variationen av människors 

förståelse och lärande av ett fenomen det vill säga innehållet i ett pedagogiskt 

sammanhang. Det innebär att forskaren vill studera lärandet ur elevens perspektiv. För 

att forskaren på ett objektivt sätt ska kunna samla in och analysera empirin måste ett 

specifikt fenomen till exempel elevers lärande först ha valt ut och forskaren måste vara 

inläst på tidigare forskning inom området för att kunna möta och nå fram till 

informanternas uppfattningar om fenomenet (Marton & Booth, 2000).  

 

5.2 Variationsteori 

Variationsteorin härstammar ur fenomenografin. Syftet med variationsteorin är att 

underlätta forskning i en pedagogisk miljö. Variationsteorin tar sin utgångspunkt i 

synsättet att lärare måste ta hänsyn till elevernas olika perspektiv och förhållande till ett 

ämnesinnehåll eftersom olika elever kommer uppfatta samma ämnesinnehåll på olika 

sätt. Medvetenhet och planering utifrån elevernas olika uppfattningar kan leda till 

undervisning som ökar möjligheten för eleverna att lära sig (Lo, 2014). 

 

För varje ämnesinnehåll finns det flera kritiska aspekter för lärande som läraren måste 

ta hänsyn till i undervisningen. Dessa kritiska aspekterna är viktiga komponenter av ett 

ämnesinnehåll som undervisningen måste behandla. Undervisning som behandlar 
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kritiska aspekter kan leda till djupare ämneskunskap. För att kunna utgå från kritiska 

aspekter i sin planering och undervisning krävs det att läraren har god ämneskunskap 

samt kunskap om elevernas förkunskaper om lärandeobjektet det vill säga det som 

eleven ska lära sig för att nå målen i läroplanen och de färdigheter till exempel, social 

förmåga eller attityd som eleven kan utveckla genom att det specifika ämnesinnehållet. 

Inom variationsteorin skiljer man på det direkta och det indirekta lärandeobjektet. Det 

direkta syftar till ämnesinnehållet och det indirekta syftar till elevernas förmåga att 

använda ämnesinnehållet. För att läraren ska kunna identifiera dessa kritiska aspekterna 

inom det specifika lärandeobjektet krävs det att läraren tar reda på vilka aspekter som 

kan vara kritiska för eleverna till exempel genom elevintervjuer.  Lärandeobjektet måste 

enligt variationsteorin behandlas på olika sätt för att passa olika elever och för att 

fördjupa elevernas kunskaper. Det vill säga at variation i undervisningen är 

betydelsefull inom variationsteorin. De finns fyra olika variationsmönster för lärande 

inom variationsteorin, de är: kontrast, separation, generalisering och fusion. Det första 

variationsmönstret kontrast innebär att se skillnader mellan lärandeobjektet och något 

annat för att peka ut skillnaden mellan de två objekten. Separation betyder att eleven 

kan skilja lärandeobjektet från annat innehåll och förstår att de olika delarna 

tillsammans utgör en helhet. Generalisering syftar till att sätta in lärandeobjektet i andra 

större sammanhang för att se på lärandeobjektets helhet. Det fjärde lärandeobjektet 

fusion har eleverna uppnått när de kan förstå och använda den variation av kritiska 

aspekter som finns inom lärandeobjektet.  Med bakgrund i detta är det viktigt att läraren 

tar reda på elevernas förkunskaper och uppfattningar kring ett ämnesinnehåll eftersom 

det kan vara så att läraren och eleverna bär på olika uppfattningar vilket i så fall leder 

till att elevernas lärande försvåras (Lo, 2014) 

 

5.3 Fenomenografi, variationsteori och den här studien 

Fenomenografin har valts som teori till den här studien eftersom fenomenografin utgår 

från att elever i pedagogiska sammanhang uppfattar ett fenomen på olika sätt. Den här 

studiens syfte är att undersöka elevers uppfattningar om sambandet mellan 

multiplikation och division. Fokus inom variationsteorin ligger på att undersöka vilka 

kritiska aspekter som finns inom ett specifikt lärandeobjekt. Lärandeobjektet i den här 

studien är sambandet mellan räknesätten multiplikation och division. Den här studiens 

syftar även till att undersöka vilka kritiska aspekter som finns inom det nämnda 

lärandeobjektet. Med bakgrund av detta har fenomenografi och variationsteori valts som 

teorier i den här studien och kommer därmed ligga till grund för analysen av den 

insamlade empirin. 

 

6 Metod 
I det här avsnittet kommer studies tillvägagångsätt att beskrivas under rubrikerna 

datainsamlingsmetod, intervju med elever, urval, analysmetod, tillförlitlighet, 

trovärdighet och överförbarhet och etiska aspekter.  

 

6.1 Datainsamlingsmetod 

Kvalitativ ansats har valts till det här arbetet. Denscombe (2009) beskriver kvalitativ 

ansats som empiri insamlad via ord och bilder. Med tanke på detta passar kvalitativ 

ansats den här studien eftersom arbetet fokuserar på elevernas uppfattningar på ett 

djupare plan. Med kvalitativ ansats som bakgrund har elevintervjuer sedan valts som 

datainsamlingsmetod för att kunna besvara arbetets syfte och frågeställningar. 

Denscombe (2009) beskriver intervjuer som lämpliga att använda som 

datainsamlingsmetod när forskningens syfte är att samla in information om människors 
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uppfattningar och erfarenheter. Intervjuerna kommer ske enskilt med åtta elever. Valet 

av enskilda intervjuer gjordes med tanke på att fokus ligger på att ta reda på de enskilda 

elevernas uppfattningar samt en variation av de kritiska aspekter som finns för 

lärandeobjektet multiplikation och division samt deras samband. Vid intervjuer med fler 

elever än en i taget riskerar fokus att hamna på elevernas resonemang istället för den 

enskilda elevens uppfattningar. Det kan även vara så att en elev får större talutrymme än 

den andra vid intervjuer i par eller grupper. Den typ av intervjuer som kommer 

användas är personliga semistrukturerade intervjuer. Personliga intervjuer betyder enligt 

Denscombe (2009) att forskaren och den som intervjuas möts och genomför intervjun i 

samma rum. De fördelar som finns med personliga intervjuer är att de uppfattningar 

som blir synliga under intervjun enbart är den intervjuades eftersom endast en person är 

i fokus i taget vilket är en fördel i sig eftersom forskaren kan fokusera mer ingående på 

respondentens uppfattningar. Semistrukturerade intervjuer innebär att den som 

intervjuar utgår från punkter som ska tas upp under underintervjun men att det är 

respondenten som ska få komma till tals och prata mest under intervjun eftersom det är 

respondentens uppfattningar som är i fokus. Följdfrågor ställs allt eftersom intervjun 

pågår. Det finns inga färdiga svar som respondenten kan kryssa i till skillnad från 

strukturerade intervjuer (Denscombe, 2009).  

 

Intervjuerna i den här studien kommer utgå från intervjuguiden, se bilaga B. 

Intervjuguiden består av tre frågor och åtta uppgifter som eleverna kommer lösa under 

intervjun. De följdfrågor som ställs är individuella för att förstå elevernas uppfattningar 

och för att få eleven att berätta mer om sina tankar. Intervjuguiden består av tre steg, det 

första är inledande frågor om elevernas uppfattning om undervisningen inom området 

division och multiplikation. Det andra steget är att eleverna ska lösa åtta uppgifter och 

samtidigt berätta om hur de löser uppgifterna. I de två inledande uppgifterna ska 

eleverna komma på egna bilder till multiplikation och division. Den tredje och fjärde 

uppgiften testar elevernas förståelse för att multiplicera och dividera med 0,5. De femte 

och sjätte uppgifterna erbjuder eleverna färdiga bilder att arbeta med och på grund av 

det har jag valt att lägga de uppgifterna senare än den första och andra uppgiften som 

inte erbjuder färdiga bilder att arbete med för att elevernas egna representationer ska 

komma fram utan att de påverkas av de färdiga som finns i intervjuguiden. De två sista 

uppgifterna innehåller endast siffror och är därför mer abstrakta än de tidigare och 

därför har jag valt att lägga den sjunde och åttonde uppgiften sist. Den tredje nivån i 

intervjuguiden innebär en avslutande fråga om hur eleverna uppfattar sambandet mellan 

multiplikation och division. Den frågan har medvetet förlagts till slutet för att eleverna 

ska känna att de har underlag för att besvara frågan och kan ta hjälp av uppgifterna som 

de har räknat för att kunna förklara och berätta om hur ser på sambandet.  

 

6.2 Intervju med elever 

För att ta reda på hur en elev uppfattar något eller varför eleven återkommande gör ett 

misstag är den enskilda dialogen som kan liknas vid en intervju mellan lärare och elev 

viktigt för att få förståelse för enskilda elevers uppfattningar samt för att kunna planera 

den fortsatta undervisningen på ett för eleven lärorikt sätt. I en sådan situation är det 

elevernas sätt att tänka som är av största betydelse för läraren. Det är därför viktigt att 

läraren inte försöker rätta eller hjälpa eleven att lösa ett problem utan istället uppmanar 

eleven att förklara, lyssnar på eleven och låter elevens tankar stå i centrum. Lärarens 

förhållningsätt bör vara neutralt till om eleven gör rätt eller fel eftersom både korrekta 

och inkorrekta lösningar ger förklaringar till hur eleven tänker och berättar för läraren 

vilka eventuella missuppfattningar som eleven bär med sig (McIntosh, 2008). En sådan 

intervjusituation som McIntosh (2008) beskriver ovan mellan lärare och elev i en 
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undervisnings kontext är antagligen en del av elevernas vardag i skolan. Intervjuerna i 

den här studien är inte en del av elevernas vardag i skolan utan är en uttalad 

intervjusituation vilket kan påverka elevernas berättelser och agerande under intervjun 

eftersom de kan bli nervösa.  Under intervjuerna med eleverna i den här studien 

kommer jag på liknande sätt som McIntosh (2008) beskriver ovan försöka hålla mig 

neutral och låta elevens tankar vara i fokus. För att underlätta intervjusituationen 

beskriver McIntosh (2008) en modell i fem steg som kan vara bra att använda vid 

elevintervjuer. De fem stegen består av: 

 
1. Läs uppgiften för mig (läsa). 

2. Berätta vad uppgiften säger att du ska göra (förstå). 

3. Berätta hur du kan göra för att lösa uppgiften (översätta). 

4. Visa mig hur du kom fram till svaret (välja metod).  

5. Skriv nu ner din lösning (formalisera). (McIntosh, 2008:237). 

 

Dessa stegen tror jag kan komma till användning i elevintervjuerna för att få eleverna att 

förklara sina tankar och berätta hur de tänker.  

 

6.3 Urval 

Urvalet i studien är baserat både på vad Denscombe (2009) beskriver som ett 

bekvämlighetsurval och ett subjektivt urval. Ett bekvämlighetsurval innebär att 

forskaren väljer de alternativ som är mest lättillgängliga och sparar på så sätt tid eller 

pengar (Denscombe, 2009). På grund av att tiden för studien är begränsad till tio veckor 

har en lärare som jag har haft kontakt med under tidigare VFU kontaktats. Ett subjektivt 

urval görs utifrån möjligheten till att kunna besvara forskningsfrågorna, därför väljs 

personer eller material ut som har kunskap inom forskningsområdet (Denscombe, 

2009).  Eleverna som har intervjuats i samband med studien går i årskurs 4 och har 

jobbat med multiplikation och division under terminen, det gör att de har viss kunskap 

inom området som är relevant för att kunna bidra med relevant empiri till studien. För 

den här studien spelar inte kön, socioekonomisk eller etnisk bakgrund någon roll 

däremot måste eleven ha möjlighet att berätta och resonera på svenska därför valdes 

någon elev bort innan lottningen. Tio elever lottades ut och fick hem ett samtyckesbrev, 

se bilaga A. Av de tio eleverna kom åtta samtyckesbrev tillbaka och det var det åtta som 

fick tillstånd av sina vårdnadshavare att delta i studien som blev intervjuande.   

 

6.4 Analysmetod 

Denscombe (2009) beskriver fyra principer för analys av kvalitativt insamlad empiri. 

Den första principen är att den insamlade empirin ska vara det som slutsatserna bygger 

på. Den andra principen säger att forskaren måste läsa igenom materialet mycket 

noggrant och flera gånger för att kunna tolka empirin. Att forskaren ska förhålla sig 

objektiv och neutral till det insamlade materialet är den tredje principen. Den sista och 

fjärde principen innebär att analysen av de insamlade materialet inte är en rättfram 

process utan bygger på en jämförelse mellan teorin, begrepp i tidigare forskning och det 

insamlade materialet (Denscombe, 2009). För att analysera det insamlade materialet 

från elevintervjuerna kommer intervjuerna att transkriberas, det vill säga skrivas ner 

ordagrant. Det transkriberade materialet kommer sedan läsas igenom noggrant flera 

gånger för att identifiera elevernas olika och lika uppfattningar samt den variation av 

kritiska aspekter som kan identifieras i materialet för att besvara forskningsfrågorna. 

Citat från de olika intervjuerna kommer sedan placeras in under varandra vid varje fråga 

och uppgift som är med i intervjuguiden för att göra en första sortering och ge en 

överblick över de uppfattningar och kritiska aspekter som finns.  



  
 

11 

 

Fenomenografisk teori ligger till grund för att kunna besvara den första 

forskningsfrågan (1, 1a och 1b) eftersom den fokuserar på elevernas uppfattningar om 

sambandet mellan multiplikation och division. Där 1a och 1b bidrar till djupare 

förståelse för elevernas uppfattningar om sambandet. För att kunna besvara den första 

forskningsfrågan kommer elevernas lika och olika uppfattningar om fenomenet som 

utgörs av sambandet och undervisningen att identifieras. För att identifiera lika och 

olika uppfattningar om sambandet mellan multiplikation och division kommer jag dels 

utgå från elevernas svar på fråga 3 i intervjuguiden det vill säga den direkta frågan till 

eleven om hen anser att det finns något samband mellan multiplikation och division och 

iså fall hur (Se bilaga B). Elevernas svar på frågan kategoriseras på så sätt att likande 

svar placeras i samma kategori. Jag kommer även utgå från elevernas skriftliga 

lösningar och deras berättelser från de 8 uppgifterna i intervjuguiden för att identifiera 

elevernas uppfattning om sambandet när de löser uppgifter. Elevernas berättelser om 

hur de löser uppgifterna kommer placeras in under respektive uppgift. Nyckelmeningar 

kommer markeras och jämföras med tidigare forskning för att identifiera elevernas 

uppfattning av sambandet när de löser uppgifter.  På så sätt bildas teman för fenomenet 

sambandet mellan division och multiplikation. För att identifiera hur eleverna uppfattar 

undervisningen om multiplikation och division kommer jag utgå från fråga 1 och 2 i 

intervjuguiden (se bilaga B). Det är direkta frågor om hur de har arbetat med 

multiplikation och division i skolan samt vilket som är roligast och lättast. Elevens svar 

på de här frågorna kategoriseras in i liknande svar och svar som sticker ut och jag kan 

på så sätt få en samlad bild av elevernas syn på den undervisningen som de har fått om 

multiplikation och division. 

 

 Variationsteori ligger som grund till den andra forskningsfrågan eftersom fokus i den 

frågan ligger på att identifiera en variation av kritiska aspekter inom lärandeobjektet 

som i den här studien är sambandet mellan multiplikation och division. Elevernas 

svårigheter eller missuppfattningar med sambandet mellan multiplikation och division 

är det som har identifierats som kritiska aspekter inom lärandeobjektet. För att 

identifiera vad som kan vara kritiska aspekter i elevernas lösningar och berättelser om 

deras lösningar kommer begreppen kontrast, separation, generalisering och fusion som 

har sin utgångspunkt i variationsteorin att användas. Kontrast innebär i analysen av det 

insamlade materialet att eleven visar att hen förstår skillnaden mellan division och 

multiplikation. Separation betyder att eleven kan urskilja sambandet mellan 

multiplikation och division från andra samband så som sambandet mellan multiplikation 

och addition. Generalisering innebär att eleven kan förklara varför hen har användning 

av sambandet mellan multiplikation och division samt kan omvandla det till praktisk 

handling när de löser uppgifter. Det fjärde variationsmönstret fusion som inom 

variationsteorin innebär att eleverna kan använda den identifierade variationen av 

kritiska aspekter inom lärandeobjektet kommer inte kunna undersökas i den här studien 

eftersom ingen uppföljande lärandesituation eller uppföljande intervjuer görs efter att de 

eventuella kritiska aspekterna har identifierats.  

 

Elevernas uppfattningar om sambandet mellan multiplikation och division och de 

identifierade kritiska aspekterna inom lärandeobjektet kommer presenteras i avsnittet 

resultat och analys under rubriker som passar respektive forskningsfråga och jämföras 

med tidigare forskning inom området.  
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6.5 Trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet 

Denscombe (2009) skriver om aspekter för att bedöma kvalitativ forsknings kvalitet, de 

aspekterna är trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet.  

 

Trovärdighet handlar om ifall den insamlade empirin undersöker det som studien avsåg 

att undersöka. Det vill säga om den insamlade empirin kan svara på studiens syfte och 

frågeställningar. En fördel med kvalitativa data som är insamlad ute i en verksamhet är 

att de slutsatser som dras utifrån den insamlade empirin är grundad ute i verksamheten 

vilket ger forskaren ökad trovärdighet. 

 

 Tillförlitlig forskning är forskning vars tillvägagångsätt är så väl beskriven att andra 

skulle kunna genomföra studien på samma sätt och få liknande resultat. Det innebär att 

studiens metod och analys bör vara så väl beskrivna att de beslut som forskaren har 

fattat bör framgå samtidigt som forskaren bör förhålla sig objektiv och inte påverka 

forskningen med sina egna åsikter. 

 

En studies överförbarhet beror på resultatens och slutsatsernas chans att kunna överföras 

till andra situationer än inom det undersökta fallet. För att de som läser studien ska 

kunna bedöma detta krävs att forskaren har skrivit ner information som är betydelsefull 

för läsarens möjlighet att bedöma om studien går att jämföra med andra fall 

(Denscombe, 2009).  

 
6.5.1 Trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet i den här studien 

Den här studien är en relativt liten kvalitativ studie vars insamlade data har grund ute i 

den praktiska verksamheten vilket trots studiens ringa storlek kan ge studiens ökade 

trovärdighet. För att styrka tillförlitligheten i studien har betydelsefulla val och beslut 

som fattats under studiens gång beskrivits i studiens metodkapitel. Det finns möjlighet 

att studiens resultat och slutsatser kan överföras till andra fall eftersom den information 

som läsaren behöver för att bedöma hur jämförbar studien är med andra fall har 

presenterats i och med beskrivningen av datainsamlingsmetod, urvalsbeskrivningen, 

intervjubeskrivningen och analysmetoden.   

 

6.6 Etiska aspekter 

Eleverna som deltar i den här studien kommer vara informerade i enlighet med de fyra 

forskningsetiska principerna som Vetenskapsrådets (2002) ställer på forskning för att 

individer som deltar ska skyddas av individskyddkravet. De fyra forskningsetiska 

principerna är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.  

 
6.6.1 Informationskravet  

Informationskravet innebär att individerna som kontaktas för att delta i forskning ska 

informeras om studiens syfte och vilken typ av studie det är. Informationskravet 

innefattar även information om att det är frivilligt att delta i studien samt att det 

insamlade materialet inte kommer att användas på något annat sätt än till den 

omnämnda studien. De berörda ska få den här informationen innan intervjuerna startar. I 

samband med att den här informationen ges ska även kontaktuppgifter till forskaren 

lämnas (vetenskapsrådet, 2002). 
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6.6.2 Samtyckeskravet 

Forskaren måste i enlighet med samtyckeskravet få samtycke från de som ska delta i 

studien. Trots samtycke ska deltagarna vara medvetna om att de kan avbryta sitt 

deltagande i studien när som helst under studiens gång. Deltagare som är yngre än 15 

bör ha vårdnadshavares samtycke för att kunna delta (Vetenskapsrådet, 2002). 

 
6.6.3 Konfidentialitetskravet 

Konfidentialitetskravet innebär att forskaren ingår ett avtal med de deltagande som 

betyder att forskaren har tystnadsplikt samt att det i studiens resultat inte ska gå att 

identifiera de deltagande. Personerna i studien ska avidentifieras så att de inte går att 

identifiera för läsare (vetenskapsrådet, 2002). 

 
6.6.4 Nyttjandekravet 

Information insamlad med syfte att bidra till forskning får i enlighet med 

nyttjandekravet inte användas på annat sätt än till den studien som forskaren har 

informerat deltagarna om (Vetenskapsrådet, 2002).  

 
6.6.5 Etiska aspekter i den här studien 

Individerna som deltar i den här studien har informerats i enlighet med de fyra 

forskningsetiska principerna. Innan intervjuerna skickades ett samtyckesbrev ut till 

eleverna att ta hem till deras vårdnadshavare eftersom eleverna är yngre än 15 år (bilaga 

A). I samtyckesbrevet informerades de deltagande eleverna och deras vårdnadshavare 

om studiens syfte, att deras deltagande var frivilligt samt att de har rätt att avbryta sitt 

deltagande under studiens gång. Samtyckesbrevet innehöll även information om att det 

insamlande materialet enbart kommer användas till den här studien samt att de 

deltagande inte kommer gå att identifieras. De vårdnadshavare som samtyckte till 

deltagande fyllde i och skrev under för att delge sitt samtycke till att deras barn kunde 

delta i studien. Samtyckesbrevet innehöll även kontaktinformation till mig.  

 

7 Resultat och analys 
I det här avsnittet kommer det insamlade materialet från intervjuerna att presenteras 

under rubrikerna som passar till forskningsfrågorna. De åtta intervjuade eleverna 

kommer benämnas med fingerade namn som Amanda, Bosse, Cecilia, David, Edvin, 

Felicia, Gabriel och Hanna. Citat från intervjuerna finns med för att tydliggöra och visa 

på resultatets riktighet. Resultatet kommer även analyseras med hjälp av tidigare 

forskning inom området.  

 

7.1 Hur uppfattar elever i årskurs 4 sambandet mellan division och 
multiplikation?  

Alla de intervjuade eleverna tyckte att multiplikation och division hade något samband. 

Sambandet förklarades på två olika sätt av eleverna. Nämligen som x eller y. När 

eleverna däremot räknade och förklarade hur de tänkte så visade sig fenomenet på ett 

annat sätt. I det nedanstående ska jag först skildra de två olika sätt som fenomenet 

samband mellan multiplikation och division uppträdde på i elevernas berättelser och 

sedan hur fenomenet uppträdde när eleverna löste uppgifter och samtidigt förklarade hur 

de löste uppgifterna.  

 
7.1.1 Elevernas berättelse om sambandet mellan multiplikation och division. 

I det här avsnittet kommer elevernas berättelse om sambandet mellan multiplikation och 

division att presenteras. 
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7.1.1.1 Elevernas berättelse om sambandet som x 

 

De flesta av de intervjuade eleverna förklarade sambandet mellan division och 

multiplikation med att man med hjälp av multiplikation kan dubbelkolla eller rätta en 

division. Det var sex elever som använde det här sättet att förklara sambandet på som 

vidare kommer att benämnas som x. Amanda var en av eleverna som förklarade 

multiplikation och divisions samband på det sättet. 

 
- Här är ju femton delat på fem. är lika med tre men sen ifall man vill dubbel 

kolla det så kan man ta fem gånger tre är lika med femton och det blir ju lättare 

också skriv multiplikation och division för då kan man ju bara kolla upp här 

och då har man ju redan svaret om man kollar på eh nu har jag glömt bort vad 

den här och den här heter (Täljare, nämnare). Men då kollar man bara på svaret 

och det man delar med alltså hur många som man ska dela med. Och svaret om 

man gångrar det så blir det som man ska dela på alltså femton då. (Amanda) 

 

Eleven beskriver att man kan multiplicera nämnaren med svaret i en division för att 

dubbelkolla om man har räknat rätt. Flera av de intervjuade eleverna berättar att de har 

pratat om hur multiplikation och division hänger ihop i skolan och de beskriver att de 

har lärt sig att man kan dubbelkolla eller rätta en division genom att multiplicera 

nämnaren med produkten.  

 
- Det är så här om vi säger att jag har tjugo delat på fyra då blir ju det fem för att 

fem gånger fyra blir tjugo.  

- Just det har ni pratat om det i skolan? 

- Aa, för det ska vara så, för att talet blir samma som i gånger om det är rätt. 

(Edvin) 

 

Eleven förklarar här att de har lärt sig att multiplikation och division hör ihop 

eftersom produkten i en division kan multipliceras med nämnaren för att få fram 

divisionens täljare. 

7.1.1.2 Elevernas berättelse om sambandet som y 

 

Det andra sättet som detta fenomen uppträdde på i elevernas berättelse var att 

eleverna beskrev sambandet mellan multiplikation och division som ett slags 

motsatsförhållande, detta sättet att förklara multiplikation och divisions samband 

på kommer vidare att benämnas som y.  

 

Två elever beskriver sambandet som y i likhet med Cecilias förklaring: 

 
- Om man vänder multiplikation så blir det ju division om man vänder division 

så blir det ju multiplikation.  

- Hur menar du med vänder? 

- Tjugo delat på fyra det blir fem och fyra gånger fem det blir ju tjugo. (Cecilia) 

 

De eleverna som beskriver sambandet som y menar att man kan vända eller byta 

plats på siffrorna i antingen en multiplikation eller divisionen och få en 

multiplikation eller division som uttrycker motsatsen till det tal som fanns från 

början.  
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De två olika sätten att förklara multiplikation och divisions samband x och y hör ihop på  

samma sätt som Karlsson och Kilborn (2015) beskriver sambandet på nämligen,  att 

multiplikation och divisen är motsatser till varandra, eftersom till exempel talet 3x4=12 

är 12/4=3. Författarnas beskrivning rymmer både förklaring x och y eftersom de både 

förklarar varför multiplikation och division är varandras motsatser men det går också att 

förstå att multiplikationen 3x4=12 går att använda för att räkna ut 12/4 alltså för att 

dubbelkolla en division.  

 

Eleverna som deltog i studien såg alla att multiplikation och division hade något 

samband och kunde berätta på vilket sätt de ansåg att de hörde ihop. Drake (2012) 

skriver att elever har utvecklat ett multiplikativt tankesätt dels när de inser hur talen i 

multiplikation och division hör ihop, vilket eleverna i den här studien hade. Det andra 

som krävs för att bli multiplikativa tänkare är att eleverna tittar efter en lösning genom 

att använda multiplikation framför addition när de löser tal eftersom det inte kräver lika 

många uträkningar som med addition. Inte alla eleverna i den här studien såg 

multiplikation som den bästa lösnings strategin framför addition vilket går att utläsa av 

deras lösningar och berättelser som presenteras nedan.  

 
7.1.2 Elevernas uppfattning om sambandet när de löser uppgifter. 

I det här avsnittet kommer de åtta uppgifterna att gås igenom för att ge en helhet av hur 

eleverna uppfattade sambandet mellan multiplikation och division när de löste 

uppgifter.  

 

De flesta eleverna använde likadana representationer i sina bilder när de skulle lösa 

både uppgift 1 och 2 (Se bilaga B, uppgift 1 och 2), det kunde vara bananer, äpplen, 

pizzor eller kakor. Uppgift 1 innebar att eleven skulle rita en bild till multiplikationen 

5x4 och uppgift 2 att de skulle rita en bild till divisionen 20/4. Det var ingen elev som 

använde samma slags bild för att beskriva uppgift 1 och 2 även om det hade varit en 

möjlighet. Fem elever använde strategin att dela in i lika stora grupper för att visa en 

bild av multiplikationen eller divisionen. Samtidigt som endast en elev försökte 

beskriva multiplikationen och divisionen med hjälp av en rektangulär representation. 

Det var även två elever som ersatte siffrorna i talet med frukter (Se bild 3, s.21) och 

visade därmed inte förståelse för innehållet i multiplikationen eller divisionen med hjälp 

av sin bild.  

 

Det vanligaste bland de intervjuade eleverna var att de använde strategin att dela in i 

lika stora grupper när de skulle rita en bild som representerade multiplikation och 

division. Det stämmer överens med den studie som Larsson (2016) har genomfört där 

det visade sig att det är vanligt att eleverna tänker på multiplikation som indelning i lika 

stora grupper. Författaren hävdar att det är på grund av att det är det vanligaste sättet att 

introducera multiplikation på. Dilemmat med strategin uppdelning i lika stora grupper 

är att den inte räcker till när talen blir högre.  

 

Uppgift 3 och 4 (Se bilaga B, uppgift 3 och 4) behandlade elevernas förståelse för att 

multiplicera och dividera med 0,5. Det var tre elever som kunde visa förståelse för vad 

som hände när de både multiplicerade och dividerade med 0,5 i uppgift 3a, 3b och 4. 

Tre elever visade förståelse för att multiplicera med 0,5 i både 3a och 3b men inte att 

dividera med 0,5 i uppgift 4. En elev visade förståelse för att dividera med 0,5 i uppgift 

4 samt att multiplicera med 0,5 i uppgift 3a men beskrev på 3b att 0,5x4 blev större. En 

elev kunde inte urskilja vad som hände när man varken multiplicerar eller dividerar med 

0,5. Det tyder på att divisionen 4/0,5 är något svårare för eleverna än multiplikationen 
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0,5x4. Det kan bero på att division anses vara mer komplex än multiplikation eftersom 

det finns både innehålls och delningsdivision vilket kan bli förvirrande för eleven 

(Måsternsson, 2015; McIntosh, 2008).  

 

I både uppgift 5 och 6 (Se bilaga B, uppgift 5 och 6) skulle eleverna använda en färdig 

bild och beskriva den med en multiplikation och en division. De flesta eleverna kunde 

beskriva bilderna med hjälp av en multiplikation och en division som passade till 

bilderna så som 2x3, 3x2, 6/3, 15/5, 5x3 eller 3x5. Ett par elever hade däremot svårt 

med att använda hela bilden det vill säga se objekten i bilden som en helhet och utgå 

därifrån när de skulle komma på en multiplikation och en division till bilden. De 

beskrev bilden i uppgift 5 med multiplikationen 2x4 och divisionen 4/2. Det kan vara ett 

tecken på att de ännu inte har förstått skillnaden mellan addition och multiplikation 

eftersom det är troligt att de tänkte att 2+4 är lika med sex.  

 

uppgift 7 innebar att eleverna skulle räkna ut multiplikation och divisionstal och se 

sambandet mellan motsatta multiplikations och divisionstal (Se bilaga B, uppgift 7). 

Flera elever visade när de löste division och multiplikationstal att de ännu inte kunde 

använda sambandet mellan multiplikation och division för att utföra en uträkning utan 

istället använde knep så som tvåhopp eller femhopp.  

 
- Vilken är du på, femtio delat på två eller?  

- Aa 

- Hur kan man tänka där då? 

- Jag räknar två hopp. (Felicia) 

 

För att räkna ut divisionen använder eleven två hopp istället för att tänka vad hälften av 

50 är. skutt räkning, det vill säga hopp på den imaginära tallinjen kan leda till 

svårigheter när eleven ska göra uträkningar med multiplikation eller division med högre 

tal.  Skutträkning kan vara ett tecken på att eleven inte använder en välfungerande 

metod för att göra beräkningar med de högre tabellerna vilket kan tyda på att eleven 

ännu inte har befäst multiplikationstabellerna (McIntosh, 2008). Samma elev ska räkna 

talet 2x25 och försöker räkna med kort multiplikation.  

 
- Hur kan man göra med två gånger tjugofem? 

- Mm.. eh..tio man kan ta två gånger två och det blir fyra två gånger fem det blir 

tio. (Felicia) 

 

Eleven ser inte sambandet mellan att 2x25 är 50 trots att eleven räknade ut att 50/2 är 

25. Drake (2012) anser att förutom att eleven kan förstå hur talen i en multiplikation och 

division hör ihop även att de ska kunna räkna tal både på ett additivt sätt och ett 

multiplikativt sätt men att de tittar efter multiplikation först eftersom det kräver färre 

uträkningar för att kunna räknas som multiplikativa tänkare. Felicia tänker på ett 

additivt sätt med hjälp av tvåhopp och har svårt att para ihop de motsatta 

multiplikationerna och divisionerna i uppgift 8 men kan senare på den direkta frågan om 

multiplikation och division hänger ihop (Se bilaga B, fråga 3) beskriva multiplikation 

och divisions samband.  

 

6 av 8 av de intervjuande eleverna kunde para ihop rätt multiplikation med motsatt 

division. David är en av de 6, han svarade först att det inte fanns några multiplikationer 

och divisioner som hörde ihop i uppgift 7 men ändrade sig sedan när han skulle beskriva 

hur multiplikation och division hörde ihop på fråga 3 (Se bilaga B, fråga 3). Han 
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använde då talen i uppgift 7 för att beskriva sambandet mellan multiplikation och 

division.  

 
-  Aa för till exempel aa vi tar fyrtio delat på fem, för fem gånger åtta blir ju fyrtio 

så de här två ska dras du fattar väl på vilket sätt jag menar? 

-Aa jag förstår. Om du tar någon mer där är det någon mer då som hör ihop om du 

skulle göra likadant? 

- Aa såhär, fyra gånger fem blir ju tjugo 

- Aa just de 

- Och sen två gånger tjugofem blir ju femtio. (David) 

 

I den sista uppgiften skulle eleverna se vilket tal som fattas. Talet är presenterat så 

att eleven både kan utgå från en multiplikation och en division för att se vilket tal 

som fattas (se bilaga B, uppgift 8). Alla eleverna utgick från multiplikationen 

längst ner i representationen för att ta reda på vilket tal som fattades och såg 

därmed talet över som multiplikationens faktor. I likhet med Gabriels förklaring 

nedan.  

 
- Fyra. För tre gånger fyra är tolv. (Gabriel) 

 

Eleverna kunde även ha utgått från att representationen var en division och att det 

antingen var nämnaren eller produkten som fattades.  

 

Elevernas lösningar och berättelser under tiden som de löste uppgifterna tyder på att de 

inte ser på multiplikation och divisions samband på ett lika tydligt sätt när de räknar 

med multiplikation och division som när de ombes att berätta om sambandet mellan 

multiplikation och division. Det kan bero på att uppgifternas utformning så som att rita 

bilder tar fokus från sambandet mellan multiplikation och division. I uträkningarna hade 

flera elever svårt att rita bilder till uppgifterna. Flera frågade om de skulle rita trots att 

det stod i instruktionen och flera hade svårt att bestämma vad de skulle rita. Young-

Loveridge (2005) skriver att en variation av representationsformer är viktig för att 

bygga upp förståelse för strategierna räkne baserad strategi som bygger på hopp på 

tallinjen och strategin att dela in i lika stora grupper för att lösa en uppgift. Flera elever 

beskrev i intervjun att de använda olika hopp på den imaginära tallinjen, så som tvåhopp 

för att lösa en uppgift, det var även fem elever det vill säga en fler än hälften som 

använde strategin att dela in i lika stora grupper på uppgifterna 1 och 2, samtidigt som 

endast en elev använde den rektangulära representationen för att illustrera multiplikation 

och division. Själva uträkningarna så som uppställningar verkar ta även fokus från 

enklare huvudräkning strategier så som att använda sambandet mellan multiplikation 

och division för att räkna ut en division eller multiplikation. Elevernas lösningar tyder 

också på att multiplikation är lättare för eleven än division eftersom de i uppgiften som 

erbjuder både division och multiplikation väljer att använda multiplikation. Elevernas 

sätt att lösa uppgifter kan förstås genom att lyssna till elevernas berättelse som hur 

undervisningen har varit om multiplikation och division.  
 

7.1.3 Elevernas berättelse om undervisningen av multiplikation och division 

Eleverna har i intervjuerna berättat om en undervisning som fokuserar på siffror och 

metoder för att utföra beräkningar med multiplikation och division i matteboken eller på 

lösblad. Flera elever berättar att de ofta arbetar med uppställningar, kort division och 

kort multiplikation.  

Edvin beskriver multiplikationsträningen 
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 -//… ibland så har vi fått papper med hela multiplikationstabellen så skulle vi 

skriva. 

- Är det på tid då? 

- Nej det var matte med (lärarens namn) och så skulle vi göra de här och ha i 

bänken så vi kunde ha det som hjälp. 

- Har ni jobbat något med bilder eller annat material. 

-Inte så mycket. Mest med tal. (Edvin) 

 

Amanda ger i sin beskrivning av undervisningen inom området en bild av hur hon 

kommer ihåg hur de lärde sig multiplikation. 

 
- Multiplikation lärde vi oss först med uppställning. Det är ju det lättaste sättet att 

räkna alla tal, eller alla additioner och de här och sen lärde vi oss en kort 

multiplikation också. (Amanda) 

 

De åtta intervjuade eleverna har beskrivit en varierad undervisning trots fokus på siffor 

och metoder. De flesta eleverna beskriver att de ofta arbetade med tal i matteboken samt 

hade diagnoser. Men eleverna beskrev även gemensamma genomgångar, att de arbetade 

med tabell lappar och en lek som kallas för herre på täppan för att träna 

tabellkunskaperna. En elev kunde komma på att de hade använt sig av bilder för att 

räkna med multiplikation och division.  

 

På frågan hur de brukar arbeta med multiplikation i skolan svarar Cecilia att de brukar 

leka en lek som heter herre på täppan: 
.  

- Vi brukar sitta på bänkarna och köra leken herre på täppan.  

- Och mer? Är det i boken annars eller? 

- Ja och arbetsblad men inte så ofta. (Cecilia) 

 

På frågan hur de brukar arbeta med multiplikation och division beskriver Hanna 

undervisningen på följande sätt: 

 
- Vi brukar skriva på tavlan 

- Att läraren skriver på tavlan? 

- Aa och så räcker vi alla upp handen vi som kan och så säger vi om det är 27/3 

så säger vi 2 delat med tre går ju inte men aa…. 

- Så ni säger svaret 

- Aa 

- Hur brukar ni jobba med division? 

- Eh samma på tavlan som gånger. (Hanna) 

 

Tre av åtta elever beskriver på frågan om multiplikation eller division är roligast 

och varför, att multiplikation är roligast för att det är lättare en elev tycker att 

division är roligast för att det är roligt att lära sig något nytt. Fyra elever tyckte att 

både multiplikation och divisen är lika roligt, en av dem var Hanna 

 
- Okej. Vilket är roligast? 

- Jag tycker båda för att båda är lika kul och för att man lär sig.  

- Är det roligt för att man lär sig? 

- Aa man lär sig nytt liksom. (Hanna) 

 

Sammantaget var det tre av åtta elever som beskrev att det är roligt att lära sig 

något nytt eller att få en utmaning.  
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Eleverna i studien beskrev att undervisningen om multiplikation och division hade stort 

fokus på att räkna med siffror i matteboken eller lösblad och strategier så som 

uppställningar, kort multiplikation och kort division men de beskrev även andra 

variationer som de hade jobbat med. En lek som kallades herre på täppan, gemensamma 

genomgångar och någon elev kunde minnas att de hade jobbat med att rita bilder. 

Elevernas lösningar och deras berättelser under tiden de löste uppgifter går utifrån deras 

berättelse om hur de har arbetat med multiplikation och division att tolka som att de 

fokuserar på strategierna uppställning, lång och kort multiplikation och division 

eftersom det är de metoderna som de kommer ihåg. Troligt är att de ganska nyligen har 

lärt sig de här metoderna och att de därför finns nära till hands för eleverna. Det kan 

även vara så att eleverna i likhet med McIntoshs (2008) beskrivning ser de här skriftliga 

beräkningar så som uppställning som den bästa och första strategin att använda vilket 

gör att huvudräkningen bortprioriteras och kommer i andra hand. 

 

7.2 Vilka eventuella kritiska aspekter visas för elevernas förståelse av 
sambandet mellan division och multiplikation? 

Här kommer kritiska aspekter i elevernas förståelse av fenomenet samband att 

presenteras. Detta förs med variationsteori som grund och de kritiska aspekterna har 

urskilts genom att eleverna visar något problematiskt när de löser uppgifter.  

 
7.2.1 Variationsmönstret kontrast 

Kontrast innebär i analysen av det insamlade materialet att eleven visar att hen förstår 

skillnaden mellan division och multiplikation. 

 

Alla de intervjuade eleverna kunde skilja på multiplikation och division i sina 

lösningar och sina förklaringar förutom när det kom till att multiplicera eller 

dividera med 0,5. Det var tre elever som kunde visa förståelse för vad som hände 

när de både multiplicerade och dividerade med 0,5 i uppgift 3a, 3b och 4 (Se 

bilaga B). Tre elever visade förståelse för att multiplicera med 0,5 i både 3a och 

3b men inte att dividera med 0,5 i uppgift 4. En elev visade förståelse för att 

dividera med 0,5 i uppgift 4 samt att multiplicera med 0,5 i uppgift 3a men 

beskrev på 3b att 0,5x4 blev större. En elev kunde inte urskilja vad som hände när 

man varken multiplicerar eller dividerar med 0,5.  

De missuppfattningar som eleverna visade på var att de inte visste att 0,5 innebar en 

halv utan trodde att det betydde att de skulle dela in pizzorna i fyra eller i fem delar en 

elev kom på att det betydde en halv när eleven började rita. Det fanns också resonemang 

som tyder på att skillnaden mellan multiplikation och division blir svår att förstå när 

eleven ska räkna ut 4/0,5. 

 
- Hmm…jaa man kan ju.. sätta ihop pizzorna nästan.  

- Mm hur tänker du då? Hur många blir det då? 

- Så det blir två hela pizzor. (Gabriel) 

 

Gabriel har räknat ut att 4x0,5=2 och anser nu att 4/0,5=2. Det tyder på att det 

finns en svårighet med att skilja multiplikation och division åt när det kommer till 

att dividera med 0,5. Mårtensson (2015) skriver att elever kan ha svårt att skilja 

räknesätten multiplikation och division åt när det kommer till att multiplicera och 

dividera med tal mellan 0–1 och att eleverna därför kan tro att multiplikation och 

division ger samma svar.  McIntosh (2008) skriver att det är vanligt att elever tror 

att multiplikation alltid gör tal större och att division alltid gör tal mindre. För 
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många elever blir det uppenbart att multiplikation kan göra tal mindre och att 

division kan göra tal större när kopplingar görs till vardagslivet. I uppgift 3a görs 

kopplingar till verkligheten vilket kan konkretisera uppgiften för eleverna samt 

göra 3b mindre abstrakt.  I uppgift 4 gjordes ingen koppling till vardagslivet vilket 

kan ha gjort uppgiften svårare för eleverna att tolka. Uppgift 4 (Se bilaga B) var 

däremot konstruerad så att eleverna kunde ta hjälp av en bild för att lösa 

uppgiften. De eleverna som löste uppgiften använde sig av delningsdivision för att 

lösa uppgiften. Det kan bero på att det är det vanligaste sättet att introducera och 

arbeta med division i skolan (Mårtensson, 2015). 

 

7.2.2  Variationsmönstret separation 

Separation betyder i analysen av det insamlade materialet att eleven kan urskilja 

sambandet mellan multiplikation och division från andra samband så som sambandet 

mellan multiplikation och addition och division och subtraktion. 

 

En svårighet som uppdagades på uppgift 5 var att skilja addition och multiplikation från 

varandra. Två elever beskrev bilden med multiplikationen 2x4 och divisionen 4/2.  

 

-Då tänker man ju att det är sex äpplen totalt. Och då kanske man kan ta att det blir 

fyra gånger två.  (skriver). Och det blir åtta. Så det var ju multiplikation, så division 

kan man ju nästan göra samma sak att man gör fyra delat på två. (skriver)  

-Och hur tänker du då? 

- Aa då tänker jag vad heter det att nu har jag fyra äpplen. Och så dela dem med 

någon vi är två stycken och så ska vi två dela alla de här fyra äpplena med varandra 

och då kan vi se aa då får du ett äpple så får jag ett äpple aa två har vi två äpple 

kvar så ger jag dig ett äpple och mig ett äpple så måste det bli två. (Edvin) 

 

Edvin använder inte alla sex äpplena på bilden för att beskriva divisionen utan beskriver 

bilden med multiplikationen 2x4. Det kan vara ett tecken på att ännu inte ha förstått 

skillnaden mellan addition och multiplikation eftersom det är troligt att de tänkte att 2+4 

är lika med sex. McIntosh (2008) skriver att det är vanligt att eleven blandar ihop 

multiplikation och addition när de ska börja räkna med multiplikation eftersom de har 

svårt att se flera objekt som en helhet av samma sort, i det här fallet de sex äpplena. 

Multiplikation och division är tvådimensionella till skillnad från addition och 

subtraktion vilket kan göra de svårare för eleven att greppa (McIntosh, 2008). Denna 

analys grundas även i Hannas berättelse om varför 2x4 passar till bilden i uppgift 5 

 
- Fyra gånger två är lika med åtta och... eh... 

- Aa hur tänker du då till bilden då om du vill visa såhär? 

- Aa alltså jag tänker att två äpplen plus två äpplen det blir fyra eh gånger två det 

blir åtta. Två gånger två… eh kolla två plus två två plus två. (Hanna) 

 

Hanna tänker att äpplena är delade i tre högar med två i varje och tänker två plus två 

plus två. Hanna vet att uppgiften vill att hon ska skriva med multiplikation och kommer 

fram till 4x2. Eleven vet hur uträkningen förväntas se ut men har inte förståelsen för 

innehållet. Detta tyder på att eleverna har en instrumentell förståelse för matematik 

eftersom de är ute efter metoden snarare än förståelsen (Wester, 2015) 
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7.2.3 Variationsmönstret generalisering 

Generalisering innebär för den här studiens analysmetod att eleven kan förklara varför 

de har användning av sambandet mellan multiplikation och division samt kan omvandla 

det till praktisk handling när de löser uppgifter.   

 

Alla de intervjuade eleverna tyckte på den direkta frågan om det finns ett samband 

mellan multiplikation och division att det gör det och att flera kunde förklara att 

sambandet kunde användas för att rätta eller dubbelkolla en division. Men flera elever 

hade svårt att med hjälp av bilder uttrycka multiplikation och division var för sig samt 

att se sambandet genom färdiga bilder. Eleverna i studien hade särskilt svårt att använda 

sambandet i uppgift 1,2 och 7 

 

Uppgift 1 gick ut på att eleverna skulle rita en bild till multiplikationen 5x4 och uppgift 

2 gick ut på att eleverna skulle rita en bild till divisionen 20/4 (Se bilaga B, uppgift 1 

och 2). Det var fyra elever som hade svårt med antingen båda uppgift 1 och 2 eller en av 

dem. De elever som har bedömts ha svårt med uppgift 1 eller 2 har inte lyckats 

framställa en bild som representerar multiplikation 5x4 eller divisionen 20/4 eller 

kunnat förklara sin bild i relation till uttrycket. Två elever hade svårt med att rita en bild 

till både uppgift 1 och 2 översatte siffrorna i talet till frukter. Det vill säga att de 

fortsatte att illustrera divisionen eller multiplikationen som ett multiplikationstal eller 

divisionstal men ersatte siffrorna med frukter i likhet med exemplet nedan: 

 

 

 

 
(Bild 3, illustration av Edvin och Cecilias typ av bild till multiplikationen 5x4) 

 

En elev ritade två cirklar och delade in den ena i fem delar och den andra i fyra delar. 

En elev lyckades göra en variant av rektangulär representation för att illustrera 20/4. 

Eleven gjorde en rektangel med sidan 5 och förklarar sedan att 5+5 blir tio och tio till 

blir 20, vilket kan liknas vid att rektangelns omkrets är 20 och rektangelns 4 sidor blir 

därför 5. När eleven däremot skulle använda samma strategi för att illustrera 5x4 blev 

det svårare, eleven ritade endast tre sidor färdigt, delade inte in rektangeln i mindre 

delar och ritade ut sidorna 5 och 4. Eleven förklarade sedan bilden med att fem gånger 

två är tio och tio gånger två blir tjugo, det kan tolkas som att omkrets resonemanget inte 

fungerade för att illustrera 5x4.  

   

Den tidigare forskningen inom området lyfter fram att det är viktigt att elever får möta 

en variation av representationsformer inom matematiken för att bygga upp såväl en 

räkne baserad strategi och en strategi att se tal som lika stora grupper. För att eleverna 

ska utveckla båda strategierna krävs att de får möta en variation av representationer, 

strategin för indelning i lika stora grupper anses vara något mer komplex än räkne 

strategin (Young-Loveridge, 2005). Hälften av de intervjuade eleverna hade svårt med 

att framställa multiplikationen och divisionen med en bild så som indelning i lika stora 

grupper, räkne baserad strategi eller med hjälp av rektangelmodellen.  

 

På uppgift 7 skulle eleverna räkna ut tre multiplikationstal och tre divisionstal och sedan 

para ihop de tal som de tyckte hörde ihop.  Flera elever visade när de löste division och 

multiplikationstal att de ännu inte hade befäst multiplikationstabellerna så pass att de 
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kunde använda sambandet mellan multiplikation och division för att utföra en uträkning 

utan istället använde knep så som tvåhopp eller fyrahopp. 

 
- Vilken är du på, femtio delat på två eller?  

- Aa 

- Hur kan man tänka där då? 

- Jag räknar två hopp. (Felicia) 

 

För att räkna ut divisionen använder eleven tvåhopp istället för att tänka vad hälften av 

50 är. Samma elev ska räkna talet 2x25 och försöker räkna med kort multiplikation. 

Eleven ser inte sambandet mellan att 2x25 är 50 eftersom hon tidigare räknade ut att 

50/2 är 25.  

 
- Hur kan man göra med två gånger tjugofem? 

- Mm.. eh..tio man kan ta två gånger två och det blir fyra två gånger fem det blir 

tio. (Felicia) 

En av de svårigheter som kan uppstå när eleverna räknar med multiplikation och 

division är att de skutt räknar, det vill säga gör hopp på den imaginära tallinjen. 

Det tyder på att eleven inte använder en välfungerande metod för högre tal och 

därmed ännu inte har befäst multiplikationstabellerna (McIntosh, 2008) Elever 

som skutt räknar kan antas ha svårare att använda sambandet mellan 

multiplikation och division eftersom det blir svårare att upptäcka med skutt 

räkning.  

 

7.3 Slutsatser 

Sammanfattningsvis visar studiens resultat och analys av den första forskningsfrågan att 

elevernas uppfattning om sambandet mellan multiplikation och division är tydliga när 

de berättar om sambandet. De förklarar sambandet som antingen ett motsatsförhållande 

eller som att man kan dubbelkolla eller rätta en division med hjälp av att multiplicera 

nämnaren med produkten. När eleverna däremot ska lösa uppgifter verkar sambandet bli 

mer abstrakt, 6 av 8 elever kunde para ihop motsatta multiplikationer och divisioner och 

verkar därmed ha god förståelse för sambandet mellan multiplikation och division så 

länge det handlar om siffror. Elevernas förståelse för sambandet verkar däremot hamna i 

skym undan när de ska använda bilder och illustrera tal med hjälp av bilder. Metoder så 

som kort multiplikation och division som ännu inte är helt befästa verkar också göra att 

eleverna fokuserar på uträkningen snarare än förståelse. Vilket även framkommer i de 

kritiska aspekter som den andra forskningsfrågan visar. Den andra forskningsfrågans 

resultat och analys visar att det fanns 4 kritiska aspekter vad gäller elevernas 

uppfattning om sambandet mellan multiplikation och division. Nämligen skutt räkning, 

att illustrera multiplikation och division med andra representationsformer än siffror, att 

skilja multiplikation från addition samt att dividera med 0,5.  

 

8 Diskussion 
I det här avsnittet kommer studiens metod och resultat att diskuteras och förslag på 

fortsatt forskning inom området att framkomma.  

 

8.1 Metoddiskussion 

Syftet med studien var att bidra med förståelse om elevernas uppfattningar och de 

kritiska aspekter för lärande som kan finnas i elevers förståelse av sambandet mellan 

division och multiplikation. För att kunna besvara ovan nämnt syfte valdes 
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elevintervjuer som metod. En svårighet med att intervjua eleverna var att deras förmåga 

att uttrycka sig och resonera på ett ledigt sätt var väldigt varierande. Det gjorde att det 

ibland var svårt att följa elevernas resonemang vilket ledde till att det ibland krävdes 

många följdfrågor som kan ha stört eleven i sin tankeprocess. En del elever hade även 

svår att komma igång med en uppgift, det gällde särskilt när uppgiften var att de skulle 

rita något. Det krävdes ibland uppmuntran som att tala om att de fick rita vad som helst 

för att de skulle komma igång. Min egen insats under intervjuerna går också att 

diskutera eftersom jag tyckte det var svårt att förhålla mig objektiv och inte ställa 

följdfrågor som kunde vara ledande om någon elev blev tyst länge. Intervjuerna innehöll 

3 frågor och 8 uppgifter. Jag valde att ha både frågor och uppgifter för att både kunna få 

förståelse för elevernas uppfattningar om sambandet mellan multiplikation och division 

men också hur det visade sig när de löste uppgifter och vilka eventuella kritiska aspekter 

som visade sig. De 8 uppgifterna som eleverna löste under intervjuerna var konstruerade 

efter läsning av tidigare forskning inom området. Uppgifternas ordningsföljd samt 

konstruktion kan ha påverkat hur eleverna tolkade och besvarade uppgifterna. Till 

exempel kan uppgifter som har A och B frågor göra att elevernas förståelse byggs upp 

med hjälp av A vilket gör det lättare att besvara B. De uppgifter som innehöll bilder kan 

även ha påverkat hur eleverna tolkar uppgiften beroende på om de är vana vid att arbeta 

med liknande bilder eller om bilderna ser annorlunda ut i jämförelse med de bilder som 

eleverna brukar använda i matematiken.  

 

Med bakgrund av studiens syfte och forskningsfrågor passade både variations teori och 

fenomenografi väl in som metoder eftersom fokus inom fenomenografin ligger på 

människors olika uppfattningar och fokus inom variationsteorin ligger på kritiska 

aspekter. De två teorierna ligger som bakgrund till studiens analysmetod. En fördel med 

studiens analysmetod är å ena sidan att användningen av studiens teorier det vill säga 

variationsteori och fenomenografi är väl beskriven i avsnittet analysmetod. Det är en 

fördel eftersom den som läser kan förstå hur jag har använt teorierna i och den 

beskrivningarna som finns vad gäller begreppen uppfattningar, kontrast, separation och 

generalisering. Å andra sidan kan begreppen tolkas på andra sätt än i den här studien 

vilket i sin tur kan leda till ett annat resultat. Jag vill trots detta argumentera för studiens 

metod som användbar för verksamma lärare för att förstå andra elevers uppfattningar 

och kritiska aspekter i undervisningen om sambandet mellan multiplikation och 

division.  

 

8.2 Resultatdiskussion  

Studiens resultat kan ha påverkats av att eleverna som deltog i studien hade fått 

undervisning om multiplikation och division under terminen som studien genomfördes. 

Vilket kan leda till att de under intervjun berättade det som de hade mest färskt i minnet 

eftersom de ännu inte hunnit få distans till undervisningen om multiplikation och 

division och därmed inte kunde se helheten. Detta påstås med bakgrund av att resultatet 

bland annat visade att eleverna ofta använde kort multiplikation och division för att lösa 

uppgifter där andra metoder så som huvudräkning hade varit ett lämpligare alternativ. 

Det troliga är att eleverna har arbetat med kort multiplikation och division den närmaste 

tiden och därför har det närmast till hands. 

 

Elevernas ålder kan också ha påverkat resultatet eftersom det är möjligt att elever i en 

annan årskurs än årskurs 4 kunde ha visat en annan förståelse för sambandet mellan 

multiplikation och division samt visat på andra kritiska aspekter eftersom de har känt till 

fenomenet längre och kan ha fått en tydligare helhetsbild än eleverna i årskurs 4. Jag vill 

ändå understryka att studiens resultat kan vara intressant för andra lärare eftersom 
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resultatet bygger på hur elever i praktiken uppfattar sambandet mellan multiplikation 

och division samt de kritiska aspekter som kan uppstå i mötet med uppgifter som 

behandlar det sambandet. Nedan kommer ett par av uppgifterna i intervjuguiden att 

diskuteras med utgångspunkten att uppgifternas utformning eventuellt kan ha påverkan 

på resultatet.  

 

Resultatet visade i likhet med tidigare forskning (Mårtensson, 2015; McIntosh, 2008) att 

eleverna hade svårt att dividera med 0,5. Det går att diskutera om uppgift 3 och 4s 

utformning kan ha påverkat elevernas lösningar. Uppgift 3 inleds med ett textproblem 

och inviterar eleverna till att rita upp problemet, detta kan göra att de lättare kan räkna 

ut 0,5x4 eftersom de har ritat upp problemet innan. I uppgift 4 till skillnad från uppgift 3 

erbjuds eleverna en färdig bild som de kan använda för att lösa 4/0,5. Bilden inviterar 

eleverna att använda delningsdivision men det kan vara så att det är lättare att lösa 

divisioner med tal mellan 0-1 med hjälp av innehållsdivision för att se hur många 

gånger man kan ta bort 0,5 från 4.  Mårtensson (2015) skriver att innehållsdivision är en 

viktig kunskap för att eleverna ska förstå att ett heltal som divideras med en nämnare 

mellan 0–1 blir större, eftersom man med hjälp av innehållsdivision kan tänka hur 

många gånger får nämnaren plats i täljaren. Bilden i uppgift 4 kan därför ha påverkat 

hur eleverna tolkat uppgiften och därmed resultatet.  

 

Resultatet visar även att eleverna har svårt att illustrera multiplikation och division med 

hjälp av bilder. Uppgifternas utformning kan även här ha påverkat resultatet. De 

uppgifterna där eleverna skulle rita bilder var förlagda som de två första uppgifterna. 

Det kan å ena sidan ha påverkat på så sätt att eleverna var som mest nervösa i början av 

intervjun samt att de tidigare inte hade erbjudits exempel på vad för slags bilder eller 

motiv som efterfrågades. Det kan å andra sidan vara positivt för studiens resultat 

eftersom det visar vilka bilder och motiv eleverna väljer att rita utan påverkan från 

tidigare uppgifter.  

 

8.3 Förslag på fortsatt forskning 

En fråga som väckts under studiens gång är hur de kritiska aspekterna som framkom i 

den här studien på bästa sätt hade behandlats ute i praktiken. Det hade därför varit 

intressant att forska vidare om hur lärare i praktiken tar reda på elevernas svårigheter 

och det missuppfattningar som finns i ett klassrum samt hur läraren använder de kritiska 

aspekterna inom ett område för att utveckla elevernas förståelse.  
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9 Elevers uppfattningar om sambandet mellan 
multiplikation och division, en populärvetenskaplig 
sammanfattning 
  

Resultatet i studien visar att elevernas uppfattning om sambandet mellan multiplikation 

och division är tydliga när de berättar om sambandet men att det blir mer komplext när 

de ska lösa uppgifter. Resultatet visa även att 4 kritiska aspekter inom fenomenet 

sambandet mellan multiplikation och division har identifierats. 

 

 Eleverna förklarar sambandet som antingen ett motsatsförhållande eller som att man 

kan dubbelkolla eller rätta en division med hjälp av att multiplicera nämnaren med 

produkten. När eleverna däremot ska lösa uppgifter är sambandet inte lika tydligt. 6 av 8 

elever kunde para ihop motsatta multiplikationer och divisioner och verkar därmed ha 

god förståelse för sambandet mellan multiplikation och division så länge det handlar om 

siffror. Elevernas förståelse för sambandet verkar däremot hamna i skymundan när de 

ska använda bilder och illustrera tal med hjälp av bilder. Metoder så som kort 

multiplikation och kort division som ännu inte är helt befästa verkar också göra att 

eleverna fokuserar på uträkningen snarare än förståelse. Vilket även några av de fyra 

identifierade kritiska aspekterna vad gäller elevernas uppfattning om sambandet mellan 

multiplikation och division visar. De fyra kritiska aspekterna är: skutträkning, att 

illustrera multiplikation och division med andra representationsformer än siffror, att 

skilja multiplikation från addition samt att dividera med 0,5.  

 

Studiens syfte är framtaget med bakgrund av att de fyra räknesätten och deras samband 

har visat sig vara viktiga för elevers djupare förståelse inom matematik. Svenska elever 

i årskurs 4 visar att taluppfattning är det svåraste matematiska området TIMSS 2015 

trots att eleverna redan i årskurs 3 enligt den nuvarande läroplanen (2011) ska ha arbetat 

med de fyra räknesätten och deras samband. Utifrån detta fanns ett behov att bidra med 

kunskap om elevernas uppfattningar om sambandet mellan räknesätten multiplikation 

och division samt de kritiska aspekter som kan uppstå när eleverna räknar med tal som 

fokuserar sambandet mellan multiplikation och division. Den här studiens syfte är att 

bidra med förståelse om elevernas uppfattningar och de kritiska aspekter för lärande 

som kan finnas i elevers förståelse av sambandet mellan division och multiplikation. 

Utifrån ovan nämnt syfte har studiens forskningsfrågor konstruerats:  

 

1. Hur uppfattar elever i årskurs 4 sambandet mellan division och multiplikation?  

c. Hur har eleverna berättat om undervisningen av multiplikation och division? 

d. Hur visar sig elevernas förståelse för sambandet mellan multiplikation och 

division när de löser uppgifter och berättar om hur de har tänkt? 

 

2. Vilka eventuella kritiska aspekter visas för elevernas förståelse av sambandet mellan 

division och multiplikation? 

 

Studien genomfördes med elevintervjuer som metod för att besvara ovan nämnda 

forskningsfrågor.  Variationsteori och fenomenografi har använts som teorier och 

därmed bakgrund till den analysmetod som har använts. Begreppet uppfattningar som är 

centralt inom fenomenografin och begreppen kontrast, separation och generalisering 

som är centrala inom variationsteorin har använts för att konkretisera studiens 
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analysmetod. Studiens resultat kan vara intressant för andra lärare eftersom resultatet 

bygger på hur elever i praktiken uppfattar sambandet mellan multiplikation och division 

samt de kritiska aspekter som kan uppstå i mötet med uppgifter som behandlar det 

sambandet. Lärare i praktiken kan ha användning av resultatet eftersom det ger en 

inblick i de svårigheter och missuppfattningar som kan finnas när eleverna löser 

uppgifter av liknande slag som de i studiens intervjuguide.
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Bilagor 

Bilaga A Samtyckesbrev 

 

 

Hej! 

Jag heter Louise Karlsson och läser min sista termin på lärarutbildningen vid 

Linnéuniversitetet i Växjö. Jag skriver mitt andra självständiga arbetet inom området 

matematikdidaktik. Syftet med arbetet är att undersöka elever i årskurs 4 förståelse för 

räknesätten division och multiplikation och deras samband. 

I arbetet är jag intresserad av att intervjua några av eleverna i årskurs 4 och för att göra det 

behöver jag tillstånd från er vårdnadshavare. Det är frivilligt för eleverna att delta i 

undersökningen och de kan välja att hoppa av om de skulle vilja. Under intervjun kommer 

eleverna svara på frågor om räknesätten multiplikation och division samt räkna ut några 

uppgifter. Lösningarna från uppgifterna kommer samlas in och intervjuerna kommer att 

ljudinspelas för att jag lättare ska komma ihåg vad eleverna sagt när jag transkriberar 

intervjuerna (Skriver ner ordagrant vad som sagts). Resultaten från intervjuerna kommer 

sedan sammanställas och presenteras i form av ett självständigt arbete. Eleverna som deltar i 

intervjuerna är helt anonyma. Det innebär att det i arbetet inte kommer gå att utläsa vilka 

elever som deltagit eller i vilken skola eleverna går i. Den insamlade informationen från 

intervjuerna kommer endast att användas till detta arbete.  

Med detta brev vill jag ansöka om tillstånd att ert barn deltar i detta arbete, var vänlig fyll i 

nedan och återlämna till skolan så snart som möjligt. Har ni några frågor kan ni kontakta mig 

på Lk222jm@student.lnu.se  

Tack på förhand! 

Med vänlig hälsning,  

Louise Karlsson  

 

Samtyckte till medverkan i arbetet. Sätt kryss i lämplig ruta. 

Jag samtycker till att mitt barn deltar i arbetet.  

 

Jag samtycker inte till att mitt barn deltar i arbetet.  

         

 

 

 

Elevens namn 

 

 

 

Vårdnadshavares underskrift och namnförtydligande 

 

 



  
 

II 

Bilaga B Intervjuguide 
 

Intervjuguide 

 

1. Innan räkneuppgifterna: 

• Förklara hur intervjun går till samt att de hjälper mig i mitt arbete och att det här 

inte är något som de blir bedömda på utan jag är intresserad av hur ni tänker om 

multiplikation och division. Berätta att det är frivilligt, att eleven kan avbryta om 

hen vill samt att de är anonyma. Starta ljudinspelningen.  

 

• Tycker du att de är lättast att räkna med multiplikation eller division? 

Följdfrågor: Varför? Vad är lätt/ svårt? 

 

• Hur har ni jobbat med multiplikation och division i skolan? Följdfrågor: vad har 

varit svårt/ lätt/ roligt/ tråkigt? 

 

2. Till varje räkneuppgift:  

1. Läs uppgiften för mig (läsa). 

2. Berätta vad uppgiften säger att du ska göra (förstå). 

3. Berätta hur du kan göra för att lösa uppgiften (översätta). 

4. Visa mig hur du kom fram till svaret (välja metod).  

5. Skriv nu ner din lösning (formalisera). 

 

3. Efter räkneuppgifterna: 

 

• Hänger multiplikation och division ihop på något sätt tror du? Hur?/ Varför? 

 

 



  
 

III 

1.  Rita en bild som passar till multiplikationen 5   4. 

 

2. Rita en bild till divisionen 20 . 

                                           4                                                  

3. Stefan och hans kompisar äter pizzabufe på en restaurang. Det finns 4 pizzor att 

välja mellan. Tillsammans äter de upp 0,5 av varje pizza. 

. 

A. Hur många pizzor äter de tillsammans? Rita gärna och förklara hur du tänker. 

 

B. Blir 0,5   4 större eller mindre än 4? 

 

                          

4. Blir   4   större eller mindre än 4? 

        0,5 

            Ta hjälp av bilden om du vill. Rita gärna och förklara hur du tänker.  

 

    

 

 

5. Skriv en multiplikation och en division med siffror som passar till bilden.  

               

 

6. Fem barn ska dela på en chokladkaka. 

 

       

     

     
 

             A. Hur kan du dela den? 

             B. Hur många bitar får varje barn? 

             C. Hur kan du skriva det som en division? 

             D. Hur kan du skriva det som en multiplikation? 

 

 

 

  



  
 

IV 

 

7. Räkna uppgifterna och dra sträck mellan den multiplikation och division som 

hör ihop               

40 = 

5   2   25 = 

                    

50 = 

2   4   5 = 

 

20 =  

4   5   8 = 

    

           

8. Vilket tal fattas? 

A.  

 

 

 

  

    3   

____ 

12 30 

_____ 5        5  4 

20 
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